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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 24-i üléséről.
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, dr. Halász István,
Szabó Ádám, Káposzta Csaba, Veres Róbert, Takácsné Salamon Katalin, Zeke Tamás
képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző, Virág Zsolt tü. alezredes, Oláhné Csákvári Gabriella, Nagy
Józsefné, dr. Hír János intézményvezetők, Juhászné Mustó Mária, Bartus László, Genyéné
Batta Nikoletta, Dénes Anita, dr. Szántó-Stadler Annamária osztályvezetők, Gyürky Márta
VG. Kft. vezetője, valamint Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai.
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 8 fő jelen van.
Dr. Kanyó Roland jelezte távolmaradását.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szűcs Viktor a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője 2021.
május 1-től Gyöngyösön folytatja munkáját, ezért az ügyvezetői feladatok ellátásával Gyürky
Mártát, a Városgazdálkodási Kft. munkatársát bízta meg, akit a Kft-nél eltöltött évek
tapasztalata alapján alkalmasnak ítél annak vezetésére.
Gyürky Márta: Megköszöni a bizalmat és igyekszik minden tudásával a Kft. sikeres működését
szolgálni.
Farkas Attila: Javaslatot tesz az ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy további 2
napirend megtárgyalása szükséges, az egyik a Kéttannyelvű Alapítvány támogatásáról szól. A
másik pedig a Pásztó, Esze Tamás zsákutca lakó-pihenő övezetté nyilvánításához egy
ideiglenes bizottság felállítására vonatkozó javaslat.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Dr. Halász István: Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye napirendjére a polgármester
jutalmazására vonatkozó javaslatot, melyet az Ügyrendi Bizottság indítványozott.
Farkas Attila: Megköszöni az Ügyrendi Bizottság indítványát és javasolja, hogy ezt is vegyék
napirendre.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
79/2021. (VI. 24.) számú határozata
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Beszámoló a 2020. november 4.-2021. június 14. között hozott –nem a veszélyhelyzettel kapcsolatos- polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat Pásztó Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének módosítása, a 21 számú főút melletti, Hideg-völgyi vízfolyás
területére vonatkozóan
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Beszámoló a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezr.
Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezr. kirendeltség vezető
4. Javaslat Hunyadi úti önkormányzati lakások kiutalására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat Pásztó, Esze Tamás zsákutca lakó-pihenő övezetté nyilvánításához egy
ideiglenes bizottság felállítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat a Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány támogatási kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat Farkas Attila polgármester részére jutalom megállapítására
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
8. Egyebek
I.

NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a 2020. november 4.-2021. június 14. között hozott –nem a veszélyhelyzettel kapcsolatos- polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila: A rendkívüli jogrend 2020. november 4-től 2021. június 14-ig tartott. Ezalatt az
időszak alatt sem bizottsági, sem képviselő-testületi üléseket nem lehetett tartani. Minden
szükséges döntést egy személyben a polgármester hozott meg. Nagyon nagy segítséget jelentett
az Alpolgármester Úr aktív részvétele.
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Természetesen ezalatt az időszak alatt a képviselő-testület tagjai minden döntésről megkapták
a tájékoztatást, folyamatosan küldtük az előterjesztéseket részükre.
Elsőként az önkormányzati rendeletekről ad tájékoztatást.
Módosítottuk az építményadóról szóló 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletet, az
önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendeletet, a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben
fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendeletet.
Két alkalommal módosítottuk a 2020. évi költségvetési rendeletet
Új rendeletet alkottunk az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról, valamint a
2021. január 1-től érvényes köztisztviselői illetményalapról
Elfogadásra került az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
is.
Módosult a településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013(VI.24.) önkormányzati rendelet.
A köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására is szükség volt.
Önkormányzati rendeletet alkottunk a 2020. évi zárszámadásáról, valamint a Pásztói
Polgármesteri Hivatalban a 2021-es évre az igazgatási szünet elrendeléséről
Végül pedig megtörtént a 2021. évi költségvetés I. számú módosítása június 14-én.
A továbbiakban Farkas Attila polgármester a veszélyhelyzetben hozott, nem veszélyhelyzettel
kapcsolatos polgármesteri határozatokról ad tájékoztatást, ismerteti az előterjesztés 2. számú
mellékletének tartalmát. (A jkv-höz mellékelve).
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Zeke Tamás: A Palóc Csárdánál, ahol az útfelújítás zajlik, nem tudtak bejutni a mezőgazdasági
művelésű területekre. Áteresz kerül-e oda, be van-e tervezve?
Farkas Attila: A mezőgazdasági művelésű területekre biztosított lesz a bejárás. Készül az
elkerülő út is, ami nagymértékben tehermentesíteni fogja Pásztó központját a tehergépjármű
forgalom alól.
Dr. Halász István: Felkészült-e arra Polgármester Úr, hogy amennyiben az Alpolgármester úr
is akadályoztatva lenne, a helyettesítést hogyan oldanák meg.
Farkas Attila: A Polgármestert akadályoztatása esetén az Alpolgármester helyettesíti, mint
ahogyan ez meg is történt a pandémia alatt. Amennyiben mindketten egyidejűleg lennének
akadályoztatva, a helyettesítésüket az Ügyrendi Bizottság elnöke, utána pedig a Pénzügyi
Bizottság elnöke látná el.
Káposzta Csaba: A bicikli útról szeretne információt kapni.
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Farkas Attila: Sajnos ott is csúszás van, bízik benne, hogy a Pásztót érintő szakasz jövőre
megvalósulhat. Erről a pályázatról kevesebb információja van, mivel nem mi vagyunk a
gesztor önkormányzat.
Itt említi meg, hogy a strandfürdő korszerűsítése ősszel el fog kezdődni, a látványosabb
munkák azonban csak jövő tavasszal indulnak, mint pl. a főépület építése. A várható befejezés
2023. vége, 2024. elejére tehető. Jövő nyáron tehát nem fog működni a strand és az uszoda is
csak valamikor ősszel lesz kész.
Szavazásra bocsátja a tájékoztatóról szóló határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
80/2021. (VI. 24.) számú határozata

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
polgármester beszámolóját a 2020. november 4.-2021. június 14. között hozott –nem a
veszélyhelyzettel kapcsolatos- polgármesteri döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri, hogy Farkas Attila polgármester
elektronikusan, folyamatosan tájékoztatta az általa hozott határozatokról, rendeletekről
2020. november 4.-2021. június 14. közötti időszakban.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2020. november 4.-2021.
június 14. között hozott –nem a veszélyhelyzettel kapcsolatos- polgármesteri rendeleteket,
határozatokat megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, azokat jóváhagyja.
A jóváhagyott rendeletek és határozatok jegyzékét a határozat 1. és 2. számú melléklete
tartalmazza.
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének módosítása, a 21 számú főút melletti, Hideg-völgyi vízfolyás
területére vonatkozóan
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila: Ez a történet még tavaly indult. Jelezték ugyanis a NIF Zrt-nek, hogy a 21-es
útnál lévő távolsági buszmegálló környékén mindenfelé parkolnak az autók, hiszen aki
Budapestre megy, otthagyja a közelben az autóját. Javasolták, hogy kellene oda egy parkolót
építeni. Ezen kívül a buszvárók sem felelnek a 21. századi követelményeknek. A Hideg-völgyi
vízfolyás területét is rendezni szükséges. Erről szól az előterjesztés.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolja a rendelet
módosítást és a határozati javaslatot.
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2021. (VI. 25.) Önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2018. (IX.27.) Önk. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve.)
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
81/2021. (VI. 24.) számú határozata
Pásztó Város Településszerkezeti terve jóváhagyásáról szóló 273/2018. (IX. 27.) számú
határozat módosítása:
1.

2.

A Településszerkezeti Terv leírása az alábbiak szerint módosul:

a Hideg-völgyi vízfolyás
A Településszerkezeti Terv tervlapja az alábbiak szerint módosul:
Nógrád Megye Önkormányzatának a 3/2020. (III. 12.) sz. rendeletével, Nógrád Megye
Területrendezési Tervével összhangban
hrsz-ú területek
egy része

TSZT jelenlegi
területhasználat

TSZT tervezett területhasználat

0184/2 hrsz-ú e.r.
0188 hrsz-ú e.r.
0187/7 hrsz-ú e.r.

Má

0187/8 hrsz-ú e.r.

általános mezőgazdasági

0189/45 hrsz-ú e.r.



V
vízgazdálkodási terület
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0202/10 hrsz-ú e.r.
0204/4 hrsz-ú e.r.

E

0200/11 hrsz-ú e.r.

erdőterület



V
vízgazdálkodási terület

0202/22 hrsz-ú e.r.
KMü
0196/2 hrsz-ú e.r.

különleges
mezőgazdasági üzemi
terület



V
vízgazdálkodási terület

3. A biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartása tekintetében megállapítható, hogy új
beépítésre szánt terület kijelölés nem történik, a beépítésre szánt övezetek területe
összességében a módosítás során nem növekszik, a biológiai aktivitásérték számítása és
kompenzációja nem szükséges. Az érintett terület területfelhasználásának módosítása
alapján, 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerint, a biológiai aktivitás egyenlege: 0
4. Fentieknek megfelelően, Pásztó Város közigazgatási területére jóváhagyott
Településszerkezeti tervlapon, a részterületre vonatkozó módosítás átvezetésre kerül.
5. Pásztó Város (273/2018. (IX. 27.) számú Önk. határozat mellékletét képező TSZT tervlap 21-es számú főút melletti, Hideg-völgyi vízfolyás területére vonatkozóan - hatályát veszti,
és helyébe a jelen határozat 1.sz mellékletét képező, TSZT-M jelű Településszerkezeti
tervmódosítás c. tervlap lép.
Felelős: Farkas Attila polgármester
III.

NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezr.
Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezr. kirendeltség vezető

Virág Zsolt tü. alezredes: A Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tűzoltósági
felügyelőjeként van jelen. A Kirendeltség vezetője, Angyal Tibor úr kórházparancsnoki
feladatokat lát el Hatvanban, Csépe Zsolt pedig éves szabadságát tölti. Helyettük jött a
testületi ülésre.
A beszámolóhoz kiegészítésként annyit fűz, hogy a beszámolót kötelezettségüknek
megfelelően elkészítették, valamint a tájékoztatójuk igen részletes, azt külön kiegészíteni nem
kívánja. Egy fontos dologra hívja fel a figyelmet, hogy a mi naptól országos tűzgyújtási tilalmat
rendeltek el. Ez azt jelenti, hogy még a kijelölt helyeken sem lehet tüzet rakni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Farkas Attila: Megköszöni a Katasztrófavédelem munkáját, hiszen mindig lehet rájuk
számítani. A közelmúltban is volt Mátrakeresztesen egy esemény, melyhez riasztani kellett a
katasztrófavédelmi egységet, ugyanis megcsúszott a hegyoldal és elzárta a Mátra felé vezető
utat. Gyors és szakszerű segítséget nyújtottak.
A tájékoztatót olvasva feltűnt, hogy lakosságarányosan Jobbágyiban volt a legtöbb tűzeset,
Szurdokpüspökivel és Pásztóval összehasonlítva. Mi ennek az oka?
Virág Zsolt: A tűzesetek a település területének nagyságához köthetők. A legtöbb tűz emberi
tevékenység, illetve emberi munkavégzés következtében történik. Sok tűzeset szabadtéren
keletkezik, ami az emberek életterületét nem érinti. Pásztó működési területén viszonylag kevés
tűzeset volt.
Dr. Halász István: Régebben volt Pásztón is önkéntes tűzoltóegyesület. Nem tudja, hogy
működnek-e még? Volt egy szerkocsijuk. Ez még működőképes?
Virág Zsolt: Pásztón önkormányzati tűzoltóság volt, aztán átminősült egyesületté. Az utolsó
információja, hogy jogilag nem teljesen egyesület, valahol a kettő között van. Azokkal az
egyesületekkel kötnek együttműködési megállapodást, akiket megkeresnek és erre hajlandóak.
Minden településnek érdeke, hogy legyenek helyi erők. Ha jogilag minden rendben lesz, utána
lehet együttműködési megállapodást kötni.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta a Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a
Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2020. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót és mindkettőt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Farkas Attila: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
82/2021. (VI. 24.) számú határozata
Pásztói Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Pásztói
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
IV.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Hunyadi úti önkormányzati lakások kiutalására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila: Ezek a lakások a francia kéttannyelvű tanárok részére biztosított önkormányzati
lakások. A kiutalások határidejét szükséges módosítani, illetve az egyikbe új tanár költözik.
A Pásztó, Hunyadi u. 12. II/4. szám alatti lakás esetében a Salgótarjáni Tankerületi Központ
(3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.) részére határozatlan időre - szakember ellátás címén –
történik a lakáskiutalás.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
mindhárom határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
83/2021. (VI. 24.) számú határozata

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó,
Hunyadi u. 12. I/2. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú lakás kiutalásáról szóló javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
1.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Líceum francia
anyanyelvű pedagógusa Lopez Mathieu részére a 2021/2022-es tanévre - szakember ellátás címén - a Pásztó, Hunyadi u. 12. I/2. szám alatt található önkormányzati tulajdonú
lakást 2021. 09. 01-től 2022.06.30-ig bérbe adja.
2.) Felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően kösse meg a bérleti szerződést a Lopez Marhieuval, határozott időre 2021.09.01-től 2022. június 30-ig.
3.) A jelenlegi lakásbérleti szerződést a bérlővel meg kell szüntetni.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
Farkas Attila szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
84/2021. (VI. 24.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta az Pásztó, Hunyadi
u. 12. II/3. szám alatt található önkormányzati tulajdonú kiutalásáról szóló javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Líceum francia
anyanyelvű leendő pedagógusa részére a 2021/2022-es tanévre - szakember ellátás címén - a Pásztó, Hunyadi u. 12. II/3. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakást
2021. 09. 01-től 2022.06.30-ig bérbe adja.
2) Felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően kösse meg a bérleti szerződést a Salgótarjáni Tankerületi Központtal (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.), határozott időre 2021.09.01-től
2022. június 30-ig.
3) A 37/2020.(IX.05.) számú bérlőkijelölésben foglaltak továbbra is érvényesek.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
85/2021. (VI. 24.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta az Pásztó, Hunyadi
u. 12. II/4. szám alatt található önkormányzati tulajdonú kiutalásáról szóló javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
1.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Salgótarjáni Tankerületi Központ
(3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.) részére a határozatlan időre - szakember ellátás címén - a Pásztó, Hunyadi u. 12. II/4. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakást
bérbe adja, azzal a feltétellel, hogy a lakást kizárólag a Mikszáth Kálmán Gimnázium
és Kollégium leendő francia anyanyelvű tanárának adja albérletbe 2021.09.01-től
2022.06.30-ig.
2.) A nyári hónapokban (július-augusztus első fele) a bérlő a bérbeadó részére nem fizet
bérleti díjat.
3.) A Salgótarjáni Tankerületi Központ minden év június 30. napjáig nyilatkozik a bérbeadónak, hogy a következő tanévben bérbe kívánja-e venni a fenti ingatlanokat.
4.) A jelenlegi lakásbérleti szerződést a bérlővel meg kell szüntetni.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
V.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó, Esze Tamás zsákutca lakó-pihenő övezetté nyilvánításához egy
ideiglenes bizottság felállítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila: Kapott egy levelet az Esze Tamás utca lakóitól, melyben kifogásolják, hogy az
Esze Tamás utca 3. szám alatt Alapi Sándor vállalkozó kialakított egy raktárhelyiséget.
Megérti az ottlakók aggályait, hogy az eddig csendes zsákutca valószínűleg forgalommal terhelt
lesz az áruszállítások, rakodás miatt.
Viszont megérti a vállalkozót is, aki jogszerűen felépített egy csarnokot, amire szüksége van a
vállalkozásához. A lakók azt kérik, hogy az önkormányzat nyilvánítsa lakó-pihenő övezetté az
utcát. Ez azt jelentené, hogy az utcában nem lehetne teherforgalom.
Ezért is gondolta, hogy jó lenne egy bizottságot felállítani és megvizsgálni a körülményeket, a
lehetőségeket. Igazán jó döntést azonban, véleménye szerint nem lehet hozni.
Egy háromtagú bizottságra gondolt, az egyik tag ő lenne. Két önként jelentkezőt vár még a
bizottságba.
Próbálnának egy kompromisszumos megoldást találni. Megnéznék pl. hogy a Rákóczi útról
nem lehetne-e megközelíteni a raktárcsarnokot. Olyan megoldásra is gondolt, hogy
megszabnának egy időkorlátot, amikor teherautóval be lehetne menni az utcába.
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Kérdés, vélemény
Káposzta Csaba: A maga részéről az időkorlátot tartaná a megfelelő megoldásnak. Ezzel a lakók
egy része is tudna azonosulni. Szerinte este 6-tól reggel 6-ig lehetne szüneteltetni a
teherforgalmat. Úgy gondolja, ezt a vállalkozó is tudná vállalni.
Farkas Attila: Egyetért, viszont a bizottság tagjai kimennének a helyszínre, beszélnének a
vállalkozóval és a lakókkal is. Közelíteni kellene az álláspontokat.
Megkérdezi Káposzta Csabát, hogy vállalja-e az ideiglenes bizottsági tagságot?
Káposzta Csaba: Igen, vállalja.
Takácsné Salamon Katalin képviselő jelentkezik, vállalja, hogy az ideiglenes bizottság
tagjaként részt vesz a munkában.
Dr. Sándor Balázs: Az SZMSZ-ünk erről nem rendelkezik, de nem tartaná szerencsésnek, hogy
a polgármester is a bizottság tagja legyen. Az Mötv. szerint a polgármester és az alpolgármester
nem lehet a bizottság tagja.
Farkas Attila: Igazat ad a Jegyző úrnak, erre nem is gondolt. Így viszont kér egy harmadik
jelentkezőt.
Veres Róbert képviselő is jelentkezik, vállalja, hogy az ideiglenes bizottság tagjaként részt vesz
a munkában.
Arra tesz tehát javaslatot, hogy Veres Róbert, Takácsné Salamon Katalin és Káposzta Csaba
képviselők részvételével alakuljon meg az Ideiglenes Bizottság.
A tények tisztázására szabjanak meg egy határidőt, javasolja 2021. július 24-ét.
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyébként mi a véleményük, egyetértenek-e azzal, hogy
egyeztessenek-e a vállalkozóval, a lakókkal, és kijelöljenek egy időkorlátot.
Dr. Halász István: Javasolja a Városüzemeltetési Osztály bevonását, illetve a Rendőrség
megkeresését is, mivel forgalmi rend változás is lehet, vagy esetleg táblát kell kihelyezni.
Valószínűleg hatósági előírásoknak is meg kell felelni.
Zeke Tamás: Mindenképpen szükségesnek és jónak tartja a Városüzemeltetési Osztály
vezetőjének bevonását.
Káposzta Csaba: Mivel sok zsákutca van Pásztón, indokolatlanul ne alakítsanak ki lakópihenő övezetet, mert azután a többi zsákutca lakói is fordulhatnak ilyen kéréssel az
önkormányzathoz. Szerinte az időkorlát lehetne a megfelelő megoldás.
Bodrogi István: Véleménye szerint ne menjenek ennyire előre, álljon föl a bizottság, vizsgálják
meg a lakók kérelmét, menjenek ki a helyszínre. Több információ birtokában menet közben is
tudnak konzultálni és a javasolt határidőre megszülethet egy álláspont.
Farkas Attila: Egyetért azzal, hogy a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét és a Rendőrséget is
vonják be.
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Szavazásra bocsátja az Ideiglenes Bizottság felállítását Veres Róbert, Takácsné Salamon
Katalin és Káposzta Csaba képviselőkkel. A vizsgálat befejezésére 2021. július 24. napját jelöli
meg.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
86/2021. (VI. 24.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi
Önkormányzat tulajdonában álló Pásztó, Esze Tamás út lakó-pihenő övezetté nyilvánítására tett
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ 60 § (1) bekezdésének
megfelelően egy 3 tagú ideiglenes bizottság felállítását határozza el, melynek tagjai a
következők:
Veres Róbert képviselő
Takácsné Salamon Katalin képviselő
Káposzta Csaba képviselő
Az Ideiglenes Bizottság feladatai a következők:
-

lakók szemszögéből vizsgálja meg az Esze Tamás zsákutca lakó-pihenő övezetté
nyilvánításának lehetőségét,
lakók szemszögéből vizsgálja meg, ha nem lesz lakó-pihenő övezetté nyilvánítva az utca,
milyen hatása lesz az ott lakókra a beinduló/bővülő vállalkozás
az Esze Tamás utca 3. szám alatt lévő raktárhelyiség szempontjából milyen hátrányt
jelentene az utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása.

Határidő: 2021. július 24.
Felelős: polgármester, Városüzemeltetési Osztály
VI.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány támogatási kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot
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A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
87/2021. (VI. 24.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Kéttannyelvű
Képzésért Alapítvány kérelmét, mely anyanyelvi pedagógusok lakbértámogatására irányul.
A Képviselő-testület pénzügyi támogatást nyújt a kérelemben megfogalmazott célhoz az
intézmény alapítványain keresztül az alábbiak szerint:
a Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány részére 1 278 240 ft,
támogatást biztosít a civil szervezetek támogatására meghatározott költségvetési forrás
terhére.
Az alapítvány a támogatási összeggel 2022. október 31-ig köteles elszámolni. Az alapítvány a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a következő évben nem
jogosult támogatásra.
A támogatást két részletben kell átutalni a támogatottnak. 3 hónapra jutó támogatást 2021.
október 15-ig, 9 hónapra jutó támogatást 2022. január 15-ig.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
VII.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Farkas Attila polgármester részére jutalom megállapítására
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
Dr. Halász István: Az SZMSZ szerint az Ügyrendi Bizottság tehet javaslatot a polgármester
jutalmazására, amennyiben úgy ítéli meg, hogy jól végezte a munkáját.
Az Ügyrendi Bizottság egyeztetett a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával, hogy van-e
lehetőség a polgármester jutalmazására. A pandémia ideje alatt a polgármester látta el a
képviselő-testület hatáskörét, ezért az Ügyrendi Bizottság azt javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a polgármester egy havi bruttó illetményének megfelelő jutalomban részesüljön. Egy
naptári évben maximum 6 havi illetménynek megfelelő jutalom adható a polgármester részére.
Farkas Attila: Megköszöni az Ügyrendi Bizottság indítványát. Mivel személyes érintettsége
van a szavazásnál, először arról szavazzon a testület, hogy kizárják-e vagy sem a szavazásból.
Aki azzal ért egyet, hogy a polgármestert ne zárják ki a szavazásból igennel szavazzon.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal a polgármestert nem zárja ki a döntéshozatalból a
személyét érintő napirendnél.

13

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
88/2021. (VI. 24.) számú határozata
A Képviselő-testület a Polgármestert nem zárja ki a szavazásból a jutalmazására vonatkozó
határozat kapcsán.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
89/2021. (VI. 24.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2015. (II. 27.) számú önkormányzati
rendelet 12. § (1) bekezdése alapján Pásztó Város Polgármestere részére bruttó
627.300 Ft
jutalmat állapít meg.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a jutalom kifizetéséről.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: dr. Sándor Balázs jegyző
VIII. NAPIRENDI PONT:
Egyebek
Dr. Halász István: A Mátraszőlősi úton van egy tábla kitéve „Csiperke gomba” felirattal,
valamint egy nyíl is van rajta. A Verebélyi József házánál található. Nem tudja, hogy ez
önkormányzati engedéllyel történt-e, mivel valószínűleg közterületen van.
Nincs ellene kifogása, viszont településkép szempontjából nem szerencsés, és engedély nélkül
közterületre egyébként sem lehet kitenni. Jó lenne ennek utánajárni.
A másik észrevétele az off-road versennyel kapcsolatos. Leellenőrizték-e utána, hogy milyen
állapotban adták vissza az utat? Történt-e egyeztetés hatósággal, ugyanis több alkalommal
találkozott a közúton rendszám nélküli autókkal. Az utat is összesározták, ami balesetveszélyes.
A jövőben, ha lesz még ilyen, komolyabb szervezést és odafigyelést igényel.
Farkas Attila: Nem tudja, hogy ki tehette ki a táblát, neki eddig nem tűnt föl. Az off-roaddal
kapcsolatban annyi információja van, hogy a sportöltözőket rendben átadták, az utak állapotáról
viszont nem tud. Az valóban szabálytalan, ha rendszám nélkül közlekedtek. A jövőben erre fel
kell hívni a szervezők, illetve a rendőrség figyelmét.
Káposzta Csaba: A Városgazdálkodási Kft. vezetőjétől kérdezi, hogy a Mátrakeresztesi
Ifjúsági Tábor milyen állapotban van, vannak-e foglalások?
Gyürky Márta: A védettségi igazolványok szükségessége miatt kicsit kevesebb még most a
foglalás, de reméli, hogy hamarosan beindul az érdeklődés.
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Káposzta Csaba: A strandra hogyan lehet most bemenni, illetve a konténeres hulladék
szállításról is szeretne információt.
Gyürki Márta: A strand igénybevételéhez védettségi igazolvány szükséges, itt is észrevehető,
hogy egyelőre kevesebb a vendég.
A Városgazdálkodási Kft. meghirdette a konténeres szemétszállítás lehetőségét, erre már
érkeznek folyamatosan a rendelések.
Farkas Attila: A mai napon jelentették be a Kormányinfón, hogy amennyiben a beoltottak
száma eléri az 5.500.000 főt, nem lesz kötelező a védettségi igazolvány a strandokon,
szállodákban és éttermekben sem.
Káposzta Csaba: Az igazgatási szünetről szeretne információt, illetve az utak kátyúzásáról,
járdák állapotáról.
Dr. Sándor Balázs: Az igazgatási szünet július 19-től augusztus 22-ig fog tartani. Ez nem azt
jelenti, hogy a hivatal zárva tart, a zavartalan ügymenetet biztosítani kell. Csökkentett
létszámmal és csökkentett kapacitással fogunk működni. A dolgozók többsége is erre az
időszakra ütemezte a szabadsága nagyobb részét. Ügyfélfogadás is rövidített időtartamban lesz,
minden hétfőn és szerdán 8.00-tól 12.00-ig. Augusztus 16. és 21. között – 4 munkanap – a
Hivatalban az ügyfélfogadás teljes egészében szünetel. A kérelmeket e-mailben, illetve
telefonon is be lehet nyújtani, telefonos elérhetőség biztosított lesz.
Farkas Attila: A költségvetésben mintegy 3,5 millió Ft szerepel kátyúzásra. Ősszel
mindenképpen el kell kezdeni és be is kell fejezni.
Az elmúlt 2 és fél év során 17 út újult meg aszfalttal, illetve mart aszfalttal. A ciklus elején
felmérték, mely utak felújítása szükséges, akkor 28 utat jelöltek meg. Tehát van még tennivaló,
de bízik abban, hogy pályázat útján sikerül a többire is támogatást szerezni.
A Régi vásártér úton meg fog történni még az idén a járda felújítása, valamint a József Attila
és Rózsa utcákban is.
Veres Róbert: A Munkácsy utca is megújult, ezáltal a forgalom is meggyorsult. Sok ott a
kisgyermek, ezért a lakosok szeretnék, ha valahová egy fekvőrendőrt telepítenének.
Farkas Attila: Azt javasolja, hogy a lakók írjanak egy kérelmet ezzel kapcsolatban és akkor
hivatalos formában megvizsgálják a lehetőségeket.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Stromfeld udvarban és a strandnál is lebontásra kerülnek a
játszóterek és a Zöld város projekt keretében teljesen megújulnak. A lebontott játszóeszközöket
felajánlják az óvodáknak, ahol eldönthetik, hogy mely eszközökre tartanak igényt.
Mivel egyéb észrevétel, bejelentés nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Farkas Attila
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

