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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 9-én tartott 
közmeghallgatásáról. 

Helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal – Pásztó, Kölcsey u. 35.  

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, valamint érdeklődő állampolgárok 

Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket és a városi tv-n keresztül a lakosságot. Megállapítja a 
határozatképességet, mert a megválasztott 9 képviselőből 7 fő jelen van.  

Ismerteti a közmeghallgatásra vonatkozó hozzászólási szabályokat. 

Közmeghallgatás legutóbb tavaly ősszel volt, tehát nem olyan régen, mivel 2021. év elején a 
járványhelyzet miatt nem lehetett megtartani. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, hogy a képviselő-testület minden évben, a 
költségvetés elfogadása előtt közmeghallgatást tart. Erre most azért kerül sor, mert a 
költségvetést február 15-ig be kell terjeszteni a képviselő-testület elé és ez a jövő héten meg fog 
történni. 

Mivel a két közmeghallgatás között csupán három hónap telt el, rövidebb tájékoztatót fog adni. 
A 2021. évet értékelve elmondja, hogy a tavalyi költségvetés készítésekor már nyilvánvalóvá 
vált, hogy a korábbi évekhez képest sokkal feszítettebb gazdálkodásra lesz szükség az év során. 
A  költségvetésre jelentős terhet rótt, hogy az önkormányzattól elvonták a gépjármű adó teljes 
összegét, ami közel 30 millió Ft-os bevétel kiesést okozott. Természetesen nem esett ez jól, de 
a járvány miatt a szolidaritás elvén mindenkinek ki kellett venni a részét  a védekezésből. Ez a 
30 millió Ft a költségvetés 1 %-át tette ki.  Lehet, hogy ez érzékenyen érintette a várost, viszont 
2013-2014-ben volt több, mint 600 millió Ft-os adóssága Pásztónak, amit a kormányzat két év 
alatt eltörölt és lenullázott.  

A járványhelyzet  miatt megnövekedtek a védekezési kiadások és többet kellett segélyezésre is 
fordítani. A postaköltség is növelte a kiadásokat, mivel személyes kifizetés nem történt.  A 
járvány miatt a bevételek is csak részben teljesültek. 

Az önkormányzatok évente kétszer vehetik igénybe a rendkívüli támogatást, (régen ÖNHIKI) 
ezt meg is tettük. Márciusban 12 millió Ft, szeptemberben pedig 33 millió Ft plusz 
támogatásban részesültünk. Erre nagy szükségünk volt, mert az év során több, be nem tervezett 
kiadás merült föl. Jelentősen megnövekedtek a kiadásaink az elnyert pályázatok önerőből 
történő finanszírozása miatt is. Nem várt kiadások is felmerültek a pályázatok megvalósítása 
során, pl. tervezés, vagy kivitelezés esetében is.  

Az adóbevételeknél 2021. évben az építményadó 93 %-kal teljesült, az iparűzési adó viszont 
meglepő módon 162,75 % , ugyanis a betervezett 330 millió Ft helyett 559  millió 815 eFt folyt 
be. Ez az adat nagyon jól mutatja, hogy a Covid miatt a magyar gazdaság nem állt le, sőt, 
nagyon is felpörgött. Ebben a kedvező adatban azonban lehetnek jelentős túlfizetések is, de ez 
majd csak márciusban fog kiderülni. Nyilván azt vissza kell fizetnünk.  

Az idegenforgalmi adóbevétel 55 %-kal teljesült, a talajterhelési díjból pedig 132,5 % 
realizálódott.  
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Összességében a 2021. évi adóbevétel 153,5 %-kal teljesült az év elején megtervezetthez 
képest.  

A 2022. évi költségvetést igen takarékosan kellett tervezni és mindenképpen be fogjuk nyújtani 
a rendkívüli támogatásra szóló pályázatunkat a lehetséges két alkalommal. 

Ebben az évben az iparűzési adóbevételt 494 millióra tervezik, az ingatlan eladásokból pedig 
mintegy 33 millió Ft-ra számítanak. 

Tájékoztatást ad a folyamatban lévő pályázatokról. A Varázsvölgy projekt szinte teljes 
egészében elkészült a Romkert alatt és márciustól látogathatók lesznek a létesítmények.  

Az Északi iparterület fejlesztése teljesen kész van, várják az érdeklődőket. Az út is teljesen kész 
van, de még nincs átadva. A különböző hatóságokon múlik, sajnos nagyon lassú az ügyintézés. 
Sokan azt gondolják, hogy az önkormányzat a hibás a késlekedésért, de semmiféle ráhatásunk 
nincs. Elkezdődött a kerékpárút építése is a Szurdokpüspöki-Pásztó szakaszon. 

Folyamatban van a Zöld város I. és II. projekt kivitelezése, mely több helyszínt is érint a 
városban.  

Készülnek, illetve már benyújtásra is kerültek a TOP plusz-os pályázatok, melyek keretében 
ismét több utcát fognak felújítani.  

2018. óta 19 utat sikerült felújítani és ebben az évben remélhetőleg még további 7-et. Még ezen 
felül is marad legalább 10 felújítandó.  

Pályázatot nyújtottunk be több utca vízelvezetési problémájának a megoldására, valamint a 
könyvtár épületének felújítására is. Tervben van a két óvoda belső felújítása is. A 
Bátonyterenyéig húzódó kerékpárútról terveznek egy lecsatlakozást a Palóc csárdától  Hasznos 
városrész felé, hogy könnyebben lehessen a várat megközelíteni.  A hasznosi focipályán lesz 
egy rekortán borítású futókör és egy kis fedett tribün is.  

Az Enjoy Parkos projekt igen nagy volumenű, kb. 7-8 milliárd Ft-os. A 21-es út mellett olyan 
turisztikai látványosság fog megépülni, mely Magyarországon is egyedülálló. 

Saját erőből megvalósítandó beruházás pl. buszmegálló építése Hasznoson, szennyvízbekötés 
megvalósítása a Fő utcán,  Rendezési Tervet is kell módosítani ebben az évben, ami sajnos több 
millió Ft-ba kerül. Tervben van a külterületi utak felújítása is, nyertes pályázat esetén 10 millió 
Ft önerőt igényel. Tervben van még járdafelújítás, ravatalozó tetőfelújítása, illetve a 
villanyhálózat kicserélése. A Polgármesteri Hivatalban fel kell újítani a vizesblokkokat, mert 
borzasztó állapotban vannak. A Kollégium konyhája is beázik, ott is szükséges a felújítás.  

Bejelenti, hogy megkötötték a konzorciumi megállapodást és most már hamarosan indul a 
szennyvízhálózat  és szennyvíztelep korszerűsítése. 

A közvilágítás korszerűsítése is elengedhetetlen, a folyamat már elindult és várhatóan ősszel 
kezdődnek a munkálatok. 

Összefoglalva, ez az év sem lesz egyszerű. Vannak bizonytalanságok, leginkább a vírus miatt. 
Pásztó életére is nagy kihatással lehet az áprilisi választás eredménye. Nem mindegy, hogy 
vidékcentrikus., vagy főváros centrikus kormányzás fog megvalósulni. 

Várja a megjelent érdeklődők kérdéseit, hozzászólásait. 
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Kérdések  

Csépe Jánosné: Mikorra várható az Idősek Klubjának átadása? Mikor folytatódik a Kövicses 
patak medrének tisztítása? Van-e tudomásuk arról, hogy róka van a városban? A múltkori 
közmeghallgatáson kérdezte, hogy a Mátra felé tartó turisták eligazítására helyeznek-e ki táblát. 
Ezügyben történt-e valami? Hol tart a garázsok felderítése? A  Szentlélek utca és Mikszáth utca 
kereszteződésénél van egy mély árok, ami balesetveszélyes. A Penny felé  a Mikszáth utcánál 
készült egy járda és többen kérték, hogy legyen ott lámpa. A  Szentlélek temetőben lakik egy 
valószínűleg hajléktalan hölgy. Van-e erről tudomásuk? A Plébános atyának ki kellett Hasznos 
városrészbe költöznie, ezt Pásztón nem lehetett volna megoldani? 

Farkas Attila: Az Idősek Klubja március 15-re el fog készülni. Készen is kell lennie, mert április 
3-án ott is szavazókör fog működni.  A patakmeder tisztításával kapcsolatban elmondja, hogy 
az idén is van a költségvetésben erre forrás, viszont ahhoz, hogy a teljes szakasz ki legyen 
tisztítva, kb. 30-40 millió Ft-ra lenne szükség. 2012 és 2018. között viszont semmi nem történt 
a patakmeder tisztítása ügyében. Emiatt a növényzet elburjánzott és így már sokkal nehezebb a 
tisztítás is. 2012-ig sem az önkormányzat tisztíttatta, hanem volt egy cég, a ZAVIT, amely ezt 
a munkát el tudta végeztetni.  

Van tudomása arról, hogy róka jár a városban, hamarosan akár farkas is lehet, mert a közelben 
már látták. A turisták eligazítása céljából tervezik tavasszal a táblák kihelyezését. A Szentlélek-
Mikszáth utcai árokkal kapcsolatos bejelentésre eddig még nem történt intézke vcxdés. 

Tervezik, hogy létesítenek az önkormányzatnál egy ún. „Kátyú” vonalat, ahol be lehet jelenteni 
a hibákat és egy helyi vállalkozás egy új technológiával fog dolgozni. 

A  garázsadóval kapcsolatban elmondja, hogy tavaly a kollégák bejárták a várost és felderítették 
az eddig esetlegesen be nem jelentett építményeket. Kiderült, hogy valóban elég sokan nem 
fizettek garázsadót. Azóta javult a fizetési hajlandóság. 

A Penny felé vezető járda közmunka programban épült. Részéről nem lenne akadálya lámpa 
kihelyezésének, kérdés, hogy megoldható-e egyáltalán, van-e a közelben csatlakozási lehetőség 
az elektromos hálózatra. 

Van tudomásuk arról, hogy a Szentlélek temetőben lakik valaki, de sajnos az önkormányzatnak 
nincs semmilyen lehetősége intézkedni két dolog miatt.  Az egyik, hogy a temető nem 
önkormányzati tulajdonban van, a másik, hogy ez rendőrségi ügy. A tulajdonosnak kellene 
intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni az illetékes szervek felé.  

A plébános atya elhelyezésében azért nem tudtak volna segíteni, mert nincsen üres 
önkormányzati lakás. 

Csépe Jánosné: A Hasznosra ígért buszmegállóval kapcsolatban kérdezi, hogy mikor fog 
megvalósulni? 

Farkas Attila: A hasznosi buszmegállóra kész van a terv, megvan a pénz is, várhatóan március 
és május között fogják kezdeni az építését. Legkésőbb május végére elkészül. 

Káposzta Csaba: Szeretne tájékoztatást kapni a stranddal kapcsolatban, valamint lesz-e új 
játszótér. A Rózsáson a régi játszótér helyén megvalósul-e egy műborítású pálya? Hová lesz 
tervezve az új sportcsarnok? Régebben a Cserhát lakónegyed került szóba, de azt már kijelölték 
más célra.  Az uszodáról is mondjon néhány gondolatot a Polgármester Úr. 
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Farkas Attila: A strand kivitelezési tervei készülnek, sajnos van benne némi csúszás. Ezt a közel 
9 hónapos lemaradást a vízelvezetési probléma okozta. Eddig ugyanis szabálytalanul volt 
megoldva a strand vizének elvezetése. Két megoldás közül kellett választani, az egyik bőven 
100 millió Ft-on felüli összegbe került volna, ezt nyilván elvetették. A másik megoldás, hogy 
az izraelita temető mögötti részen a strand vízéből fognak kialakítani egy kis tavat, tehát oda 
lesz leengedve a víz.  Viszont az ehhez szükséges  vízjogi engedélyek beszerzése nagyon 
hosszadalmas volt. Emiatt csúsztak 9 hónapot. Azt viszont még nem tudják, hogy a kivitelezési 
munkák mikor fognak elkezdődni. Ami eddig megvalósult, hogy új, sokkal nagyobb hatóerejű 
szivattyú került be a kútba, illetve megvették a volt ÁFÉSZ konyha épületét, ami nagyon rossz 
állapotban volt és azt el is bontották.  

Az új pályázatban lesz játszótér is, ezt a Cserhát lakónegyedben tervezik megvalósítani, az új 
bölcsőde, illetve az óvodák közelében. A strand mellett megvalósuló csúszdapark is 
játszótérnek fogható föl. Magyarország egyik legnagyobb szárazföldi csúszdaparkja lesz.  

A Béke utcában, a régi játszótér helyén lesz egy rekortán borítású multifunkcionális pálya, mely 
alkalmas lesz focira, kézilabdára és kosárlabdázásra is. 

A Sportcsarnok helyére még nincs másik opció, jelenleg pályázat sincs ilyesmire. 
Természetesen ha lesz pályázati lehetőség, élni fogunk vele. El kell azonban gondolkodni azon 
is, hogy a megépült létesítményeket utána fenn is kell tartani, ami igen költséges. 

Az uszoda építése folyamatosan halad, a téli időszakban többnyire benti munkálatokat 
végeztek. A megrendelő egyébként nem Pásztó Város Önkormányzata, mi csak a területet 
biztosítottuk. Megnyitása után tanítási időben az iskolások használhatják, tanítási idő után pedig 
bárki, belépődíj ellenében. Arról pedig nincs információja, hogy mikor lesz az uszoda átadása, 
megnyitója. 

Tóth László: A 21-es úton lévő buszmegállóval kapcsolatban jelzi, hogy a jelenlegi állapotában 
rossz időben szinte használhatatlan, mert semmiféle védelmet nem nyújt az időjárás ellen. 
Várható-e intézkedés ezzel kapcsolatban? 

Farkas Attila: Erre pontos választ a Műszaki Osztály vezetője tudna adni, viszont a mai napon 
igazoltan van távol. Egyébként jelezték már az illetékes szerv felé, hogy gondok vannak a 
buszmegállókkal, illetve parkolási problémák is vannak. Erre kaptunk egy kedvező döntést, 
hogy a buszmegállókat fel fogják újítani, illetve az Irinyi utcai körforgalom mellett ki fognak 
alakítani egy bekamerázott parkolót. 

Bárány János: Nem tudja, hogy Pásztón miért van az, hogy bekorlátozzák a hozzászólások 
idejét. A múltkori közmeghallgatás után otthon megnézett legalább 20 önkormányzatot a 
youtube-on, és mindenütt annyit beszéltek, amennyit akartak. Megkérdezett sok Nógrád megyei 
polgármestert, de ilyen sehol nincs. 

A városi temetőben borzalmas állapotok vannak. A kerítés nagyon rossz, több helyen le van 
dőlve, vagy ki van bontva. A bejáratnál lévő nagy fákat ki kellene vágni. A temetkezési helyek 
kijelölésében is kellene valamilyen rendnek lenni, mert főleg az új részen nagyon 
rendszertelenül vannak. 

A Deák Ferenc utcában a Zeneiskola után a bal oldalra járdát építettek. Ott szinte állandó 
jelleggel autók parkolnak. Azt miért nem lehet megszüntetni? 
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A múltkori közmeghallgatáson említette a szemétégető kérdését. Rákospalotán is van egy nagy 
szemétégető. Németországban több városban dolgozott, szinte mindenütt van ilyen és nem okoz 
semmiféle problémát. 

A Milleniumi kapu hamarosan el fog dőlni, mert az alja el van korhadva. A Polgármesteri 
Hivatallal szemben lévő járda mállik szét, pedig nemrég készült el. Kevés anyagot tettek bele. 

Hasznoson mi épül? Látszik négy új épület, de nem igazán tudják, mi készül ott. 

Farkas Attila: A közmeghallgatáson történő hozzászólás szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat rögzíti, és ez már az előző ciklusok alatt is így volt. Ezt a Jegyző úr is meg tudja 
erősíteni. Ebben nem volt módosítás. Más önkormányzatoknál is szabályozva van a 
hozzászólások rendje, persze ebben lehet időbeli eltérés.  

A temetővel kapcsolatban egyetért az észrevétellel. A kerítés valóban nagyon rossz állapotban 
van. Keresik a megoldást a problémára. A kisebb települések a Magyar Falu programban többek 
között a temetők kerítését is helyre tudták hozni. Mivel Pásztó kisváros, erre a programra nem 
pályázhatott. Jelenleg pedig nincs olyan pályázati lehetőség, amelyből a temető felújítását meg 
lehetne oldani. Két lehetőség van. Az egyik, hogy saját erőből oldjuk meg, a másik, ha 
megjelenik a Magyar Kisváros program, akkor tudnánk pályázni. Amennyiben az idén nem lesz 
pályázati lehetőség, a jövő évi költségvetésbe mindenképp be kell tervezni a temető kerítésének 
és a ravatalozónak a felújítását.  

A fák kivágása kényes kérdés, mert a lakosság egy része nem minden esetben értett egyet a 
fakivágásokkal.  Pedig csak olyan fákat vágattak ki, melyek balesetveszélyesek voltak, vagy 
korhadtak. 

A sírhelyek kijelölésével kapcsolatban is igazat ad a hozzászólónak. A temető gondnokát 
utasították is, hogy biztosítsa a sírhelyek rendezett kijelölését, mert valóban látható bizonyos 
rendezetlenség. 

A Zeneiskola mögött megépült járdán egyáltalán nem lehetne parkolni. Sajnos az 
önkormányzat nem hatóság, így nincs intézkedési jogköre, nem vitetheti el az autókat. Ha valaki 
nem tartja be a Kresz szabályait, azt nem az önkormányzatnál kell jelezni, hanem a rendőrségen.  

A Milleniumi kaput megvizsgálta szakember. A fa valóban korhadt, viszont a tartószerkezete 
teljesen stabil. Jelenleg ez esztétikai hiba, amit ki kell javítani.  

Az említett járda, mely a Polgármesteri Hivatal előtt van, kb. három évvel ezelőtt készült a 
közmunka programban, és nem biztos, hogy szakemberek készítették. Sejteni lehetett, hogy 
nem tart örökké, de már az is jó, hogyha 4-5 évig kitart.  

Hasznoson a Zöld Város II-ben egy állandó színpad kerül kialakításra, lesz továbbá egy 
kisméretű élőfüves focipálya egy kis tribünnel. Ezen kívül valóban van ott egy épület, melyet 
még a Hasznosi Szabadidő Egyesület kezdett építeni, jelenleg árverezi a NAV.  

A szemétégetővel kapcsolatban elmondja, hogy Magyarországon igen szigorúan van 
szabályozva a széndioxid kibocsátás és abban is biztos, hogyha Pásztón  szemétégetőt 
akarnának létesíteni, óriási botrány és tiltakozás lenne belőle. Erre sem uniós, sem 
magyarországi pályázati lehetőség nincs, saját erőből meg pláne nem tudnánk felépíteni.  
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Bárány János: Az őszi közmeghallgatáson is jelezte, hogy jó lenne egy kiállító terem, ahol a 
Veres Béla bácsi szikvizes régi gépeit be lehetne mutatni. A Rajeczky-ház mellett van egy 
ingatlan, ahol nem lakik senki. Azt esetleg nem lehetne megvenni? 

Farkas Attila: Az önkormányzatnak nem olyan egyszerű ingatlant vásárolni. Pályázat esetében 
is csak a pályázati összeg 2 %-át adják ingatlan vásárlásra. Az az épület pedig biztosan nem 1-
2 millió Ft. Turisztikai pályázat esetében pedig meg van határozva, hogy évente hány látogatót 
kell produkálni.  

Bárány János: A Gaál-hagyatékot miért vitték el Salgótarjánba? 

Farkas Attila: Felújításra kerül a Gaál-féle ház is, ezért azt teljesen ki kellett üríteni. Addig is a 
berendezési tárgyakat méltó módon el kell helyezni, ezért kerültek Salgótarjánba. Ott egy 
állandó kiállításon meg lehet tekinteni. A könyveket viszont nem vitték el, ez kb. 3000 kötet. 
Ezek a könyvek korábban a könyvtárban voltak elhelyezve egy külön helyiségben. 2016-ban 
utasította valaki az Igazgató Asszonyt, hogy vitesse el onnan a könyveket. Így került át a 
Múzeumba, viszont ott is helyhiány miatt bedobozolva lettek elhelyezve. Ez mind most derült 
ki,  ezért kiadta utasításba, hogy a könyveket vissza kell vinni a könyvtárba és ugyanúgy egy 
külön helyiségben helyezzék el, mint korábban volt.  

Bárány János: Úgy hallotta, hogy az a régi pecsét, amit Pásztó az alapításakor kapott, 
Szécsényben van. Azt nem lehet visszahozni? 

Dr. Hír János: Hallott erről ő is, de véleménye szerint nincs Szécsényben. A helytörténeti 
gyűjteményben van egy pecsét, de az nem XV. századi.  

Nagy Istvánné: Mátrakeresztesen van tájház és szeretné ha Hasznoson is lenne, ugyanis ott is 
vannak olyan értékek, melyek megérdemelnék ezt. Hogyan lehetne ezt megvalósítani? A Dobó 
utcában volt egy játszótér, ami megszűnt. Esetleg föl lehetne-e újítani? Hasznoson a ravatalozó 
egyik oldalát le lehetne-e zárni, mert nagyon nagy a huzat. 

Farkas Attila: Mátrakeresztesen azt az ingatlant, ahol a tájház van, nagyon olcsón meg tudták 
szerezni. Ezen kívül van egy olyan speciális termékük, a fakanál, mely a településhez köthető 
és már története van. Az ötlet támogatandó Hasznos esetében is, viszont jelenleg nincs erre 
anyagi lehetősége az önkormányzatnak.  A ravatalozónál megnézik, hogy hogyan lehetne 
lezárni az egyik oldalát. Terveznek létesíteni Hasznoson egy játszóteret, de nem a Dobó 
utcában, hanem a Vár utcában. Természetesen meg fogják kérdezni a lakosságot és a 
képviselőket is, hogy melyik helyen lenne célszerűbb. Sajnos nem egyszerű egy játszótér 
kialakítása, mivel nagyon szigorú uniós és egyéb biztonsági előírásoknak kell megfelelnie.  

Mivel  nincs több hozzászólás, megköszöni a részvételt és bezárja a közmeghallgatást.  

 

k.m.f. 

 

 

 Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 

 polgármester             jegyző 


