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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 25-i üléséről.
Ülés helye: Városháza, Pásztó, Kölcsey u. 35.
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, dr. Halász István,
dr. Kanyó Roland, Szabó Ádám, Káposzta Csaba, Takácsné Salamon Katalin, Veres Róbert,
Zeke Tamás képviselők.
Dr. Sándor Balázs jegyző,
Bartus László, Genyéné Batta Nikoletta, Dénes Anita
sztályvezetők, Majorné Nagy Monika, Oláhné Csákvári Gabriella,
dr. Hír János
intézményvezetők, Gyürky Márta VG. Kft. ügyvezetője, valamint Berzák Gyuláné, Tari
Mihály Szervezési Osztály munkatársai.
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 9 fő jelen van.
Farkas Attila: Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következő módosítással. 16. napirendi
pontként tárgyalják meg az ENJOY Park létesítésével kapcsolatos előterjesztést. Ezután
következnek a közérdekű bejelentések, majd utolsóként a zárt ülés napirendjét tárgyalják.
Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
167/2021. (XI. 25.) számú határozata
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 4. sz.
módosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes
kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak
megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
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5. Javaslat önkormányzati lakás nyílászáró cseréjére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat a 80 éven felüliek támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Tájékoztató a Pásztó városi strandfürdő 2021. évi működéséről
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
8. Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Kft. könyveiben keletkezett, bérlők által
felhalmozott tartozásokról.
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
9. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti és
működési szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat a 2946/76 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat a pásztói piacon a kötelező maszkhasználat elrendelésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat a Pásztó, belterület 745 hrsz (természetben: 3060 Pásztó, Csillag tér 21.) alatt
nyilvántartott ingatlan tulajdonjogi és birtokjogi helyzetének rendezettsége tárgyában
ügyvéd megbízására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat a 128/2021. (VIII.26.) számú határozat hatályon kívül helyezésére és a
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat Farkas Attila polgármester részére jutalom megállapítására
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
16. Javaslat a Novohrad-Nógrád Geopark Nógrádi ENJOY Parkká való fejlesztése című
projekttel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
17. Közérdekű bejelentések
18. Javaslat lakásbérleti szerződés hosszabbítására (zárt ülés)
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
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I.

NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila: A két ülés között történtekről az alábbiakban ad számot. Október 29-én volt egy
Roma Kulturális rendezvény, a szervezőknek ezúton is gratulál.
November elején tárgyalt a Hungvest Vital Kft-vel, akik áremelési javaslattal éltek a
közétkeztetés vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban egyébként lesz egy előterjesztés.
November 5-én egyeztetett Németh Sándor atyával, mert Mindenszentek környékén az
egyház tulajdonában lévő temetőben voltak gondok a szeméttel. Megállapodtak, hogy a város
minden segítséget meg fog adni, hogy legközelebb ne kerüljenek ilyen helyzetbe.
Novemberben tartott egy rendhagyó történelem órát a gimnáziumban, ami számára is nagy
élmény volt. A téma a rendszerváltozás volt.
A Magyar Szentek Katolikus Óvoda egy jótékonysági bált szervezett, mely szintén jól
sikerült. November 8-án a Hivatalban volt egy megbeszélés a karácsonyi készülődés
jegyében. Ezúton köszöni meg Genyéné Batta Nikoletta munkáját, aki ebből a legnagyobb
részt vállalta és köszönet a segítőknek is. A Belügyminisztérium jóvoltából dr. Tari Szilvia
rendőrkapitány asszonnyal fákat ültettek a Hivatal előtti parkba.
A múlt hét végén Szécsényben egy őszi tárlaton vett részt, ahol pásztói díjazott is volt. A
tegnapi napon állampolgársági eskü volt, melyet egy erdélyi származású, most már magyar
állampolgár tett, aki régóta a településen él.
Végül két nagyon fontos dolgot mond. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az
ENJOY park létesítésével kapcsolatban létrehozott egy Felügyelő Bizottságot, ahol személyét
választották meg a Felügyelő Bizottság elnökévé. A Polgármesternek a Képviselő-testület felé
ezzel összefüggésben bejelentési kötelezettsége van, melynek ezúton tesz eleget. Ezért a
tevékenységért semmiféle külön díjazás, anyagi elismerés nem jár.
A másik fontos dolog a járványügyi intézkedésekkel függ össze. Kb. egy hónapja egy
kormányrendelet lehetővé teszi a munkáltatóknak, hogy elrendelhetik a kötelező oltást. Úgy
gondolta, hogy mielőtt dönt, meghallgatja a képviselő társai és a bizottsági tagok véleményét,
ezért egy megbeszélésre hívta őket össze.
Elmondta, hogy mely intézményekben szeretné bevezetni a kötelező oltást és ezzel teljes
mértékben egyetértettek. Sőt, még egyes helyeken
szigorúbb intézkedéseket is
elfogadhatónak tartottak. Ennek nyomán meghozta a döntését, melyet minden érintett
intézményi dolgozó levél formájában meg is kapott.
Amikor kiderült, hogy milyen döntést kíván hozni, a Gondozási Központból egy küldöttség
kereste fel, akik egy levelet is hoztak, melléklettel együtt. Ez azért van, mert a legnagyobb
oltatlansági arány a Gondozási Központban van. Megígérte, hogy a levél tartalmát ismerteti a
testülettel, illetve a melléklet tartalmát is. Nem sok értelmét látja, mivel a testület nem
vonhatja vissza a döntését. A levelet 22 dolgozó írta alá.
A levél lényege, hogy arra kérik a Polgármestert, mielőtt kötelezné a dolgozókat az oltás
felvételére, olvassa el a csatolt mellékletet és azután hozza meg döntését. Leírták, hogy akik
ott dolgoznak, hivatásuknak érzik munkájukat és bizonyítottak a hosszú évek alatt.
A melléklet pedig egy jelenlegi független országgyűlési képviselő felhívása, melyet az
internetről töltöttek le. A lényege az, hogy a kötelező oltás sérti a Munka Törvénykönyvét és
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még sok minden mást is. Kényszerítő eszköz, mely potenciálisan veszélyezteti az egészséges
embereket, állítása szerint. Ezzel a véleménnyel neki nem kell foglalkoznia, mivel van egy
kormányrendelet, mely lehetővé teszi a munkáltatóknak, hogy meghozzák a szükséges
döntéseket. Aki nem ért egyet ezzel, fordulhat az Alkotmánybírósághoz. Tudomása szerint az
Alkotmánybíróság minden ilyen kifogást visszadobott, mivel rendkívüli jogrend van, és
ezalatt az idő alatt a törvények hatályukat vesztik, és ilyen alapon rendelhette el a Kormány
ezeket az intézkedéseket. Ezt nem lehet felülbírálni képviselő-testületi ülésen. Nem csak
Magyarországon, de Európa szerte is az orvostársadalom véleménye az, hogy ezt a járványt
csak oltással lehet leküzdeni.
Véleménye szerint ott a legfontosabb a dolgozók oltottsága, ahol idősekkel és gyermekekkel
foglalkoznak. Ez a két legveszélyeztetettebb korosztály. Ezért is gondolta, hogy ezekben az
intézményekben kötelezővé teszi az oltást. Ki fogja vállalni a felelősséget, ha netán felüti a
járvány a fejét és emiatt történnek halálesetek? Jogosan mutogathatnának rá, hogy azért haltak
meg emberek, mert nem tette meg a kellő intézkedéseket. A saját lelkiismeretével sem tudna
elszámolni, ha emiatt történnének halálesetek. Ezért tehát a döntése végleges és nem fogja
visszavonni. Minden oltatlan dolgozónak – akinek kötelező az oltás - felhívja a figyelmét,
hogy kapcsolja be a tv-t és ne megbízhatatlan forrásból tájékozódjon. Lassan világszerte
kötelezővé fogják tenni az oltást. Lehet, hogy ez a kérdés egy év múlva már nem lesz aktuális.
Akik a világ legelismertebb tudósainak, kutatóinak, orvosainak a véleményét
megkérdőjelezik, inkább maradjanak csöndben. Lényeg tehát, hogy január elejére minden
érintettnek be kell mutatnia, hogy legalább 1 oltást megkapott. Ez alól két kivétel lehetséges,
Az egyik, hogy orvosi igazolással bizonyítja, hogy olyan betegsége van, ami miatt nem
kaphatja meg az oltást. A másik kivétel pedig, aki átesett a betegségen és ezáltal védettséget
szerzett. Viszont a karantén lejártát követő 31. napon már felveheti az oltást és ezt kérni is
fogja. Jelenleg két oltás kötelező. Kivételt képeznek továbbá azok, akik jellemzően a
szabadban dolgoznak.
Arra kéri a képviselő-testületet, úgy fogadja el a beszámolóját, hogy amennyiben igennel
szavaz, egyetért azzal, hogy az ENJOY parkkal kapcsolatban a Felügyelő Bizottság elnöke
lesz, illetve egyetért a kötelező oltás bevezetésével is.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
168/2021. (XI. 25.) számú határozata
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást
elfogadta.
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 4. sz.
módosítására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester

Farkas Attila: Az előirányzat főösszege mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 4 milliárd 771
millió Ft-ra változott. Ez növekményben 104 millió Ft-ot jelent. Amennyivel nőttek a
bevételek, annyival nőttek a kiadások is. Tegnap a bizottsági ülésen szóba került, hogy milyen
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a város pénzügyi helyzete. Elmondhatja, hogy jelenleg stabil. Van egy folyószámla hitelünk,
melyet december 31-ig vissza kell fizetni. Ezzel nem lesz probléma. Az iparűzési
adóbevételek jelentősen túlteljesültek, viszont félő, hogy annak jó részét jövőre a túlfizetések
miatt vissza kell téríteni. Ennek az összegét még nem tudjuk, ezért a jövő évben is
takarékoskodni kell. Ebben már szerepel az az összeg is, melyet a Városgazdálkodási Kft.
működéséhez kell biztosítani pluszban, ez 6 millió Ft.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a költségvetési rendelet módosítását.
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a költségvetési rendelet módosítását.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a 2/2021.(II.10.) költségvetési rendelet
módosításáról (A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
III.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes
kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke

Dr. Halász István: Tulajdonképpen technikai módosításról van szó. A képviselő-testület
ülésterve mindig az élethez igazodik, nehéz fél évre előre megtervezni, hogy milyen
napirendeket fognak megtárgyalni, a kötelező napirendeken kívül. Ezért az ülésterv
készítésének kötelezettsége kikerül az SZMSZ-ből.
A másik módosulás, hogy az előző ülésen döntöttek arról, hogy a polgármester hatáskörébe
utalják a Művelődési Ház nagytermének ingyenes használatba adásával kapcsolatos döntést.
Ezt az SZMSZ-ben is rögzíteni szükséges.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről
szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
IV.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak
megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: A szolgáltatóval történt egyeztetés során a szolgáltató 18 %-os áremelést
javasolt, melyet igen magasnak tartottak. Az okokat mindenki tudja, emelkednek a
minimálbérek és a garantált bérminimum is, mely jelentős terhet ró a munkáltatókra. Ezen
kívül jelentős mértékben emelkedtek a nyersanyag árak is. Ezektől függetlenül az
önkormányzat nem fogadta el a 18 %-os ajánlatot. Végül egy 14 %-os áremelésben állapodtak
meg, mely véleménye szerint elfogadható.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet módosítását.
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a módosítását.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2021./XI. 26./ önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben
fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
V.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat önkormányzati lakás nyílászáró cseréjére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Az egyik szociális lakásban élő bérlő jelezte, hogy a nyílászárók nagyon rossz
állapotban vannak és a konvektorokat is ki kellene cserélni. A szakemberek megnézték és
megállapították, hogy a konvektorokat csak ki kell tisztítani és működni fognak. A
nyílászárók cseréje viszont valóban indokolt. A javaslatban az szerepel, hogy ezt támogassa a
képviselő-testület.
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
169/2021. (XI. 25.) számú határozata
Pásztó Város Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megismerte Tóth Józsefné 3060
Pásztó, Cserhát Ln. 14. III/3. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás nyílászáró cserére
vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:
Tóth Józsefné kérelmének helyt ad és a 3060 Pásztó, Cserhát Ln. 14. III/3 alatt található,
kizárólagos önkormányzati tulajdonú lakásban a nyílászáró cserét Damlex Kft. 2021.
november 4-én kelt 508.300 Ft-os árajánlata alapján támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a lakásokat üzemeltető Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy a nyílászáró cserét végeztesse el a határozatban foglaltaknak
megfelelően, továbbá felügyelje a felújítási munkálatokat.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
VI.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a 80 éven felüliek támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Bartus László: A tegnapi bizottsági ülésen a határozati javaslathoz képest felmerült egy másik
javaslat, mely szerint ne az UNICOOP Zrt. állítsa össze a csomagokat, hanem a PRIVÁT Kft.
Ennek kapcsán vita alakult ki és nem is született egyértelmű döntés. A mai napon még
egyeztetést folytattak a Privát Kft-vel és garanciát kaptak arra, hogy nem fordulnak elő a
tavalyihoz hasonló hibák. Így mint előterjesztő, befogadja a bizottsági ülésen elhangzott
javaslatot, mely szerint a Csépe Privát Kft-t bízzák meg a csomagok összeállításával.
Farkas Attila: Immár hagyományosan, a településen élő 80 év fölötti idősek karácsonyra
ajándékcsomagot kapnak az önkormányzattól 4000 Ft értékben. Négy kereskedelmi egységtől
kértek árajánlatot, ebből kettő adott ajánlatot. A vita azért bontakozott, mert tavaly voltak a
Csépe Privát Kft-nél logisztikai problémák. Most ígéretet tettek arra, hogy ez az idén nem fog
előfordulni. Mivel az előterjesztő befogadta a módosító javaslatot, így azt fogja szavazásra
bocsátani.
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a módosított határozati javaslatot.
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 2
igen szavazattal 2 nem szavazat mellett – szavazategyenlőség miatt - nem hozott döntést.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
170/2021. (XI. 25.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 80 éven felüliek
támogatásáról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt:
1. 2021. évben a karácsonyi ünnepeket megelőzően alanyi jogon, bruttó 4000 ft. értékű
karácsonyi élelmiszercsomag formájában támogatást biztosít a 80 éven felüli pásztói
polgárok számára.
2. A Polgármester a beérkezett ajánlatok alapján a legjobb ajánlatot adó CSÉPEPRIVÁT KFT-től rendeli meg a 80 éven felüli polgároknak juttatandó, egyenként
4000 ft értékű karácsonyi élelmiszercsomagokat. Az összesen bruttó 1 820 000 Ft
vételárat a szociális keret terhére biztosítja. A csomagok megvásárlását és
érintetteknek történő átadását 2021. december 23-ig kell elvégezni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
VII.

NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a Pásztó városi strandfürdő 2021. évi működéséről
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
Farkas Attila: A határozati javaslatban módosul az összeg, mivel az amortizációt nem veszik
figyelembe.
Bölcs döntést hoztak tavasszal, hogy kinyissák nyárra a strandot. A testület is megosztott volt
a járványhelyzet miatt. Így utólag viszont kiderült, hogy jól döntöttek. Ellentmondás ugyan,
hogy mintegy 8 millió Ft volt a veszteség, de ez évek óta így van. Ritka az a strandfürdő,
amelyik nyereséges. A látogatói létszámmal sem volt gond. Az elkövetkező két évben viszont
nem lesz nyitva a strand a korszerűsítés miatt.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A nyáron sokszor volt kint a strandon. Meg kell dicsérni a
Városgazdálkodási Kft. munkatársait, mert rendben volt a víz minősége, az egész strandon
tisztaság volt.
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Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a módosított határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
171/2021. (XI. 25.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. a Pásztó Városi Strandfürdő 2021. évi
működéséről szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. Pásztó Városi Strandfürdő 2021. évi működéséről szóló
előterjesztést elfogadja.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 372/2015. (XI.26.) számú
határozat értelmében, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére
Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Városi Strandfürdő
veszteségére biztosított támogatásból 8.447.571,-Ft+ÁFA (bruttó 10.728.415,-Ft)
összeget számla ellenében átutal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11741024-20024073
számú bankszámlájára.
Felelős: Farkas Attila polgármester
Csépe-Ferencz Csilla pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2021. november 30.
VIII. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Kft. könyveiben keletkezett, bérlők által
felhalmozott tartozásokról.
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
Farkas Attila: Az előterjesztésben három határozati javaslat szerepel, és a bizottságok a II.
határozati javaslat elfogadását javasolták. Ennek az a lényege, hogy aki 2022. május 31-ig
kifizeti a tartozása felét, a fennmaradó rész törlésre kerül. Akik nem törlesztenek, azokkal
szemben jövő év tavaszán a testület meg fogja tenni a szigorúbb lépéseket.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a II. határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
172/2021. (XI. 25.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben keletkezett lakbér és közös költség
tartozásokról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:
1. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben keletkezett lakbér és
közös költség tartozások megfizetésével kapcsolatban az érintett bérlők, volt bérlők élhetnek
azzal a lehetőséggel, hogy amennyiben tartozásuk felét 2022. május 31. napjáig megfizetik,
úgy a fennmaradó rész eltörlésre. Erről a bérlőket, volt bérlőket 2021. december 15. napjáig
tájékoztatni szükséges.
A tartozás kiegyenlítésének ütemezéséről minden bérlő esetében megállapodást kell kötni.
Felelős: a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: szöveg szerint
IX.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti és működési
szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a II. határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
173/2021. (XI. 25.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1./ Pásztó Város Képviselő–testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló javaslatot elfogadja és 2021.
december 01. napjától hatályba helyezi az alábbiak szerint:
SZMSZ II. fejezetének második bekezdése:
„- Az ellenőrzési jog az ügyvitel megvizsgálására, illetve megvizsgáltatásának lehetőségére
vonatkozik, amit az alapító a Felügyelő Bizottság igénybevételével gyakorol.”
SZMSZ II fejezetének harmadik bekezdése:
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„-A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének
jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával
vagy azok közeli hozzátartozójával köt.”
Az SZMSZ III. fejezetének 3.1 pontjának hatodik bekezdése:
„Központi irányítás alapján:
- Irodai általános egység- felelős: irodavezető”
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Farkas Attila polgármester
Gyürky Márta ügyvezető igazgató
X. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2946/76 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Káposzta Csaba képviselő út, aki egyéni vállalkozó is, az előterjesztésben
szereplő ingatlant szeretné megvásárolni. Vállalkozása több, mint 10 embernek biztosít
munkát. Az ingatlant az értékbecslő által megállapított értéktől eltérően a képviselő-testület
értékesítheti 20 %-kal kevesebb, illetve 20 %-kal több összegért is. Káposzta Csaba azt kérte,
hogy a megállapított vételártól 10 %-kal kevesebb összegért értékesítse részére a területet a
képviselő-testület.
Személy szerint támogatja a Képviselő Úr kérelmét, mivel mindig is Pásztón volt a
vállalkozása, ide fizeti az iparűzési adót hosszú évek óta, és minden városi rendezvényből
aktívan kiveszi a részét, támogatja azokat.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila: Mielőtt szavaznak, a határozati javaslatról, először arról is szükséges szavazni,
hogy Káposzta Csaba képviselőt kizárják-e a szavazásból, vagy nem.
Szavazásra bocsátja, hogy Káposzta Csaba képviselő szavazhat-e az előterjesztésről.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy Káposzta
Csaba képviselőt nem zárja ki a szavazásból.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
174/2021. (XI. 25.) számú határozata
A Képviselő-testület Káposzta Csaba képviselőt nem zárja ki a szavazásból a 10. napirend
tekintetében.
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
175/2021. (XI. 25.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó 2946/6
hrsz-ú 800 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű kizárólagos önkormányzati
tulajdonú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő- testület értékesíteni kívánja a Pásztó 2946/76 hrsz-ú 800 m2 1/1
tulajdoni hányadban önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, melyre vételi ajánlat
érkezett.
2. Az ingatlan értékbecslés szerinti értéke 2.700.000.- Ft (3375 ft/m2). A képviselőtestület - gazdasági megfontolásból – a megállapított értéktől eltérően, 10 %-kal
alacsonyabb áron, 2.430.000 Ft.- vételáron értékesíti Káposzta Csaba e.v. (3060
Pásztó, Hősök u. 29. Adószám: 49271425-2-32) részére.
3. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket a vevő
viseli.
4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény valamint Pásztó Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyontárgyak köréről,
valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013.(V.2.)
önkormányzati rendeletének vonatkozó rendelkezése alapján, a nettó 2 millió forintot
meghaladó önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése esetén az államot
elővásárlási jog illeti meg, ezért az aláírt, de még hatályba nem lépett adásvételi
szerződést meg kell küldeni A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.
5. Az adásvételi szerződés akkor léphet hatályba, ha az MNV Zrt. az állam nevében
nyilatkozik arról, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával, vagy az elővásárlási jog
gyakorlására vonatkozó 35 napos nyilatkozattételi határidő lejár.
6. Az 4. pontban szereplő nyilatkozatról, vagy ennek hiányában a határidő jogvesztő
lejártáról a vevőt azonnal értesíteni kell.
7. Vevőnek a teljes vételárat meg kell fizetni az MNV Zrt. nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 8 napon belül. Eladó akkor járul hozzá a tulajdonjog
bejegyzéséhez, ha a teljes vételárat a vevő megfizette.
8. A döntésről a vételi szándékot bejelentőt értesíteni kell.
9. A Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a
vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013.(V.2.) önkormányzati
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rendelete 6. § (6) bekezdés c) pontja, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-a jogosítja fel, amelynek alapján a Polgármester
a képviselő testület törvényes képviselője, közjogi és polgári jogi képviseleti jog illeti
meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a pásztói piacon a kötelező maszkhasználat elrendelésére
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A járványhelyzet miatt szükséges ezt a döntést meghoznia a képviselőtestületnek. Tavaly ezt megtehette polgármesteri hatáskörben, mivel nem lehetett testületi
ülést tartani. A Városgazdálkodási Kft. vezetőjének az volt a kérése, hogy a hatálybalépés
napja december 1. legyen, mivel időt kell biztosítani a hirdetmények kifüggesztésére.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
176/2021. (XI. 25.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói piac
területén kötelező szájmaszk viselésének elrendelésére vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
A pásztói piac teljes területén 2021. december 1-től visszavonásig kötelező a vásárlók és az
árusok részére az orrot és szájat eltakaró szájmaszk szabályos, folyamatos használata.
A piac területén a látogatóknak törekedniük kell az 1,5 méteres biztonsági védőtávolság
betartására.
A fentiek betartását az önkormányzat társhatóságok bevonásával ellenőrizni fogja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
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XII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, belterület 745 hrsz (természetben: 3060 Pásztó, Csillag tér 21.) alatt
nyilvántartott ingatlan tulajdonjogi és birtokjogi helyzetének rendezettsége tárgyában ügyvéd
megbízására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Az ingatlanban a Dél-Nógárdi Vízmű Kft. működik. A tulajdonosokról vita
van, mert vagy a 12 önkormányzat a tulajdonos, vagy a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. – az ÉRV
szerint -. Arra hivatkoznak, hogy az épület minden évben szerepel a napló főkönyveikben.
A tulajdonjog rendezése érdekében megállapodott a 12 önkormányzat, hogy megbíznak egy
ügyvédi irodát, amely eljár a Földhivatalnál az ügyben. Ennek a Pásztóra eső ügyvédi költség
része 38.100 Ft.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
177/2021. (XI. 25.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a „Pásztó,
belterület 745 hrsz. (természetben: 3060 Pásztó, Csillag tér 21.) alatt nyilvántartott
ingatlan tulajdonjogi, és birtokjogi helyzetének rendezettsége tárgyában ügyvéd
megbízására” tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó, belterület 745 hrsz.
(természetben: 3060 Pásztó, Csillag tér 21.) alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonjogi, és
birtokjogi helyzetének rendezettsége tárgyában jogi átvilágítás elvégzésére a Simon
Ügyvédi Irodával (3300 Eger, Foglár György utca 2. 1/3. sz., adószám: 18582475-2-10,
képviseli: Dr. Lassán Csaba ügyvéd) megbízási szerződést kössön.
A Simon Ügyvédi Iroda a megbízási szerződésben foglaltak elvégzéséért összesen
360.000,- Ft + Áfa, azaz 457.200,- Ft összegű megbízási díj illeti meg, amelyből Pásztó
Városi Önkormányzatot 30.000,- Ft + Áfa, azaz 38.100,- Ft összegű megbízási díj terheli.
A Képviselő-testület egyetért – a Dél-Nógrádi Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsága tagjának tisztségét betöltő – Turopoli Zsolt polgármester (Tar Község
Önkormányzata) kapcsolattartó képviselőként történő kijelölésével.

15

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges jognyilatkozatok
megtételére, illetve az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megbízási szerződés és a 2.
számú melléklet szerinti Meghatalmazás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: Mindenki előtt ismert, hogy Pásztó közvilágítása nagyon elavult. Szinte
naponta jönnek a lakossági bejelentések a meghibásodásokról. Már izzókat sem lehet kapni a
régi lámpatestekhez. Elodázhatatlan a közvilágítás korszerűsítése. Ez
a modern, led-es
lámpatestekkel fog megvalósulni. Sajnos nagyon magas a kivitelezés költsége, több száz
millió Ft is lehet. A városnak erre nincs pénze, pályázat sincs erre vonatkozóan. Ezt csak
egyféleképpen lehet megvalósítani. Mégpedig úgy, hogy a nyertes kivitelező megelőlegezi a
városnak a kivitelezés költségét és amennyivel kevesebbet fizetünk az áramért, abból az
összegből fogjuk törleszteni a kivitelező felé a beruházás költségeit. Ennek a megtérülési
költsége kb. 15 év lesz. Ez az egyik legfontosabb feladat az elkövetkezendő két évben. A
határozati javaslatban szerepel az is, hogy a tervezés költségeit is a nyertes kivitelező fogja
fizetni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: Mindig is szívügye volt a közvilágítás, ezért most nagyon örül ennek az
előterjesztésnek. A biztonságos közlekedés szempontjából is fontos a megfelelő közvilágítás.
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
178/2021. (XI. 25.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a közvilágítás
korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatalára tett javaslatot és az alábbi határozatot
hozza:
A Képviselő-testület Pásztó Város közigazgatási területén a közvilágítás korszerűsítését
támogatja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Pásztó Város közigazgatási területén lévő
közvilágítási hálózat korszerűsítésének tervezése” címmel kiírt pályázat ajánlattételi eljárása
érvényes és eredményes volt.
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A „Pásztó Város közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat korszerűsítésének
tervezése” címmel kiírt pályázatra a benyújtott árajánlatok közül, a legjobb ajánlatot adó a
Villámszer Kft. volt. A melléklet szerinti vállalkozói szerződést megkötjük bruttó 6.096.000,Ft értékben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az
alpolgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, alpolgármester
XIV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 128/2021. (VIII.26.) számú határozat hatályon kívül helyezésére és a „Külterületi
helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A képviselő-testület korábban meghatározta, hogy melyik lesz az a három út,
mely felújításra kerülne.
A pályázat – időközben felmerülő akadályok miatt - még nem került benyújtásra.
A pályázatíró és a tervező többszöri egyeztetését követően, a műszaki megvalósítást
módosítani kellett, így a tervezői költségbecslés is módosult 156.627.000,- Ft-ról
191.867.455,- Ft-ra. Ebből következik, hogy az 5%-os önerő is 7.832.000,- Ft-ról, 9 593
372,- Ft-ra emelkedik, melyet az önkormányzat a 2022-es költségvetéséből kell, hogy
finanszírozzon.
Bízik benne, hogy a pályázat 100 %-ban nyertes lesz. Amennyiben csak arányaiban lesz
nyertes, úgy a rangsor szerinti sorrendet fogják követni.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
179/2021. (XI. 25.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívás
keretében feljavítandó külterületi utakra tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat, mint a Pásztó 0185/1; 0122; 0130/3; 0133/3 hrsz-ú
külterületi közutak tulajdonosa pályázatot nyújt be a VP/-7.2.1.1-21 kódszámú
pályázati felhívásra maximálisan 10 millió forint önerő biztosításával, mely a 2022-es
költségvetésbe betervezésre kerül.
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2. Pásztó Város Képviselő-testülete a 128/2021. (VIII.26.) számú határozatát a mai
nappal hatályon kívül helyezi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
XV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Farkas Attila polgármester részére jutalom megállapítására
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
Dr. Halász István: Úgy gondolja, hogy a pandémia miatt a Polgármester úrra lényegesen
nagyobb teher hárult, főleg amiatt is, hogy egy ideig nem lehetett testületi üléseket tartani, így
egyszemélyben kellett döntéseket hoznia. A másik indok, hogy olyan fejlesztések és
beruházások megvalósítása van folyamatban, mely indokolja, hogy másfél havi illetményének
megfelelő juttatásban részesüljön. A jogszabályi lehetőség ennél lényegesen magasabb.
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Elsőként majd arról kell szavazni, hogy a Polgármester urat kizárják-e a szavazásból, vagy
sem.
Farkas Attila: Megköszöni az Ügyrendi Bizottság javaslatát. Egyébként az SZMSZ szerint
maximum hat havi juttatás lenne kifizethető. Júniusban szavaztak meg részére egy havi
tiszteletdíjnak megfelelő összeget, illetve ha most elfogadják, akkor másfél havit. Tehát
lényegesen kevesebb, mint ami adható lenne.
Kérdés, vélemény nem volt.
Farkas Attila szavazásra bocsátja, hogy egyetért-e azzal a képviselő-testület, hogy szavazhat
a határozati javaslatról,
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
180/2021. (XI. 25.) számú határozata
A Képviselő-testület Farkas Attila polgármestert nem zárja ki a szavazásból a 15. napirendi
pont tekintetében.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
181/2021. (XI. 25.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2015. (II. 27.) számú önkormányzati
rendelet 12.§. (1) bekezdése alapján Pásztó Város Polgármestere részére bruttó
940.950.- Ft
külön juttatást állapít meg.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a külön juttatás kifizetéséről.
Határidő: 2021. november 30.
Felelős: Dr. Sándor Balázs jegyző
XVI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Novohrad-Nógrád Geopark Nógrádi ENJOY Parkká való fejlesztése című
projekttel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
Farkas Attila: A lakossági fórumokon, közmeghallgatáson már utalt rá, hogy készülőben van
egy nagyobb projekt, de akkor még részleteket nem árulhatott el. A beruházás több lépcsős és
több elemből áll. A bekerülés költsége meghaladja azt a támogatási összeget, melyet Pásztó
10 év alatt kapott. Ez egy olyan turisztikai fejlesztés lenne, mely Közép-Európában is
egyedülálló és akár több százezer embert vonzhat. Ez nem csak Pásztó város életére lenne
pozitív hatással, hanem a környező településekre is. Óriási lehetőség volna Pásztó számára,
Kormánydöntés a következő év elején várható. Szinte biztos abban, hogy a támogató
kormányhatározat megszületik. Egyetlen dolog akadályozhatja ezt meg, ha a jövő évi
országgyűlési választásokon olyan eredmény születik, mely kormányváltást eredményez.
Kéri a képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Kérdés, vélemény
Káposzta Csaba: Úgy gondolja, hogy ezt Nógrád Megye Önkormányzata is támogatja.
Hihetetlen, hogy akár 2025-re megvalósulhat ilyen volumenű beruházás. Ez egy olyan
lehetőség, amilyen soha többé nem lesz.
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
182/2021. (XI. 25.) számú határozata
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a „NovohradNógrád Geopark Nógrádi ENJOY Parkká való fejlesztése című projekttel kapcsolatos
döntés meghozatalára” tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Novohrad-Nógrád
Geopark Nógrádi ENJOY Parkká való fejlesztése című projektben Pásztó Városi
Önkormányzat konzorciumi tagként részt vegyen.
1. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, akadályoztatása
alpolgármestert, hogy a konzorciumi szerződést aláírja.

esetén

az

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósítása érdekében a
Településrendezési Tervet módosítani kívánja és kéri a polgármestert, hogy a
módosítás során a beérkezett lakossági igényeket is vegyék figyelembe.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy bízzon meg egy Főépítészt és
kezdje meg a Településrendezési Terv módosítását.
4. A módosítással kapcsolatos költségeket a Képviselő-testület a 2022-es költségvetésben
biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
XVII. NAPIRENDI PONT:
Közérdekű bejelentések
Káposzta Csaba: Megkérdezi, hogy a buszmegállók, óvoda, idősek otthona fertőtlenítésének
költségei szerepelnek-e a költségvetésben?
A karácsonyi ünnepségre a szülők, nagyszülők az óvodákba, iskolába nemigen mehetnek be a
pandémia miatt. Arra gondolt, hogy ha valamelyik óvodai, iskolai csoport fel szeretne lépni,
adjanak lehetőséget nekik a nagyszínpadon.
Harmadik kérdése, hogy a városba mikor fog érkezni a Mikulás?
Farkas Attila: A buszmegállók fertőtlenítésén gondolkodott, de valójában inkább
pszichológiai jelentőségűnek gondolja. Viszont az óvodákat és a Gondozási Központot
kellene fertőtleníteni. Több cég is jelentkezett már, hogy elvégeznék ezt a feladatot. Úgy
gondolta, hogy a jövő év elejét ezzel kellene kezdeni. A költségvetésben erre külön fedezet
nincs.
A karácsonyi ünnepséggel kapcsolatban elmondja, hogy idén ismét megrendezésre kerül a
Pásztói Karácsony. A vásár már december 18-tól elkezdődne, a színpadi műsorok pedig 2023. között lesznek.
A színpad körbe lesz kordonozva, védettségi igazolvánnyal lehet csak belépni. Azt viszont
nem tudja, hogy a vásár területére is szükség lesz-e a védettségi igazolványra.
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Oláhné Csákvári Gabriella: Az a véleménye, hogy a gyerekeket nem lehet ilyen hideg időben
kiállítani a szabadtéri színpadra. A gyertyagyújtásra is felkértek egy óvodai csoportot, de
annyira hideg volt, hogy az óvónőknek kellett besegíteni, hogy legyen valamilyen műsor.
Egyáltalán nem tartja jó ötletnek.
Káposzta Csaba: Neki több szülő, nagyszülő jelezte, hogy szeretné megnézni a gyermeket a
karácsonyi műsorban. Szerinte plusz 3-4 fokban semmi probléma nem lenne.
Farkas Attila: Erősen időjárásfüggő a dolog. Kéri Oláhné Csákvári Gabriellától, hogy
kérdezze meg az óvodákat, katolikus óvodát, van-e ilyen igényük. Amennyiben van erre
igény, a vendég fellépők előtt előadhatják műsorukat az óvodások.
Oláhné Csákvári Gabriella: A vendég fellépőknek már délután elő kell készülni, beszerelni a
szükséges technikát. Nem biztos, hogy időben össze lehet hangolni az óvodások, iskolások
műsorát.
Farkas Attila: Adják meg a lehetőséget, ha az időjárás engedi, de akkor a keddi és szerdai
napon.
Káposzta Csaba: Nem csak az óvodásokra gondolt, hanem az általános iskola alsó tagozatos
osztályaira is.
Farkas Attila: Ez így már nem fog menni.
Káposzta Csaba: Pedig a szülők, nagyszülők biztosan örülnének. A vásárosoknak is nagyobb
forgalmuk lenne, ha kicsit valamivel megtöltenék az időt.
Farkas Attila: Kedden és szerdán még nem lesz színpad. Sokkal többe kerülne, ha ezekre a
napokra is igénybe vennénk a színpadot. Ez nem farsangi mulatság, hogy minden csoport
fellépjen. A Pásztói Karácsony sosem erről szólt. Jelenleg ezt így nem tudja támogatni. Nem
is beszélve a járványhelyzet okozta bonyodalmakról. Még annak a veszélye is fennáll, hogy
meg sem lehet rendezni.
Zeke Tamás: Érkezett egy javaslat, hogy adjanak lehetőséget az óvodásoknak fellépésre. A
testület elviekben támogatja, viszont a részletek megbeszélése egy másik történet. Itt most
fölösleges ilyen részletekbe belemenni.
Farkas Attila: A közérdekű bejelentések keretében erről lehet beszélni. Elhalasztani sem lehet,
mert a következő testületi ülés december 15-én lesz, akkor pedig már késő dönteni. Ha
támogatnák Káposzta Csaba javaslatát, az pénzzel jár, abban pedig a testületnek kell döntenie.
Zeke Tamás: Mi értelme van egy ötlet alapján ebbe belemenni? Szerinte semmi. Ha ezt
annyira akarjuk, akkor állítson összeg Káposzta Csaba egy részletes javaslatot.
Farkas Attila: Amennyiben Káposzta Csaba benyújt egy ilyen javaslatot, arról rendkívüli
testületi ülést kell tartani. Az iskolákban a legtöbb helyen az van, hogy a rendes tanmenet
betartása is gondot okoz, nem még karácsonyi műsort betanítani. Azt tudja támogatni, hogy az
óvodás csoportok fellépjenek.
A harmadik kérdésre válaszolva elmondja, hogy szombaton lesz az első adventi
gyertyagyújtás, melynek praktikus oka van.
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Oláhné Csákvári Gabriella: Azért lesz szombaton a gyertyagyújtás, mert azok az egyházi
személyek, akik ezen részt vesznek, szombaton tartanak misét Pásztón. Így vasárnap nem kell
újra eljönniük Pásztóra.
Farkas Attila: A Mikulás az idén kicsit más lesz, mint az előző években. Szerdától péntekig a
Francia Gimnázium előtti téren minden délután 16.00-18.00 óra között várja a gyermekeket
személyesen. Kihelyezték a Mikulás postaládát is, amibe a gyerekek beledobhatják a
Mikulásnak írt kívánságaikat.
Mivel nincs több hozzászólás, az utolsó napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a képviselőtestület.
A zárt ülésről külön jkv. készül.
Farkas Attila: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Farkas Attila
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

