
1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
KÉSZÜLT: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 30-i üléséről. 
 
Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal – Pásztó, Kölcsey u. 35.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester,  Bodrogi István alpolgármester, Káposzta Csaba, 
Szabó Ádám,  Takácsné Salamon Katalin, dr. Kanyó Roland, Veres Róbert,  dr. Halász István  
képviselők.  
 
Barna Tiborné alpolgármester, Dr. Sándor Balázs jegyző, Angyal Tibor  tü. alezredes, Csépe 
Zsolt tü. alezredes, Csépe-Ferencz Csilla, Genyéné Batta Nikoletta, Bartus László 
osztályvezetők,  Dénes Anita Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. vezetője, Nagy Józsefné 
óvodavezető, Váczi Győző Béláné intézményvezető, Gyürky Márta VG. Kft. vezetője,  
valamint Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Farkas Attila köszönti a megjeneteket Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 
megválasztott 9 képviselőből 8 fő jelen van.  

Zeke Tamás képviselő igazoltan van távol. 

Köszönti Angyal Tibor alezredes urat a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség 
képviseletében, illetve Csépe Zsolt urat  Pásztói Tűzoltóság képviseletében.  

Javaslatot tesz a napirendre az alábbi módosításokkal. 
Több új előterjesztést is szükséges megtárgyalni, ezek a 10-16. napirendi pontok lesznek: 
 

Javaslat a Pásztón létesítendő uszoda névadójának kiválasztására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosítására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Javaslat a TOP 1.1.1-15.NG1.2016-00010 azonosítószámú „Pásztó Északi ipari terület 
infrastruktúrális fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló iparterület 
hasznosítására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Javaslat a Pásztó 0121/6 és a Pásztó 0121/13 hrsz-ú ingatlanok ingyenes használatba 
adásáról 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Javaslat Varázsvölgy Pásztón rendezvényhelyszín üzemeltetésére  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Javaslat „Illúziók Ösvénye tematikus kulturális útvonalhálózat kialakítása” c. 
pályázaton való indulásról a TOP-Plusz-1.1.3.-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés 
pályázati konstrukció keretén belül 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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Javaslat a Pásztói Városi Televízió műsorszolgáltatásának digitális átállására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
81/2022. (V. 30.) számú határozata 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadási beszámoló 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
3. Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre 

vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

4. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2021. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes, kirendeltségvezető 
 

5. Beszámoló a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezredes, tü. parancsnok 
 

6. Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 
 

7. Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló  
jóváhagyására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

8. Javaslat a Pásztói EGYMI ellátottjait érintő étkeztetési feladatok biztosítására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

9. Javaslat a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde alkalmazotti létszámbővítésére 
irányuló kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Nagy Józsefné óvodavezető 
 

10. Javaslat a Pásztón létesítendő uszoda névadójának kiválasztására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

11. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosítására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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12. Javaslat a TOP 1.1.1-15.NG1.2016-00010 azonosítószámú „Pásztó Északi ipari terület 

infrastruktúrális fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló iparterület 
hasznosítására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
13. Javaslat a Pásztó 0121/6 és a Pásztó 0121/13 hrsz-ú ingatlanok ingyenes használatba 

adásáról 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

14. Javaslat Varázsvölgy Pásztón rendezvényhelyszín üzemeltetésére  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

15. Javaslat „Illúziók Ösvénye tematikus kulturális útvonalhálózat kialakítása” c. 
pályázaton való indulásról a TOP-Plusz-1.1.3.-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés 
pályázati konstrukció keretén belül 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

16. Javaslat a Pásztói Városi Televízió műsorszolgáltatásának digitális átállására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

17. Közérdekű bejelentések 
 

18. Javaslat önkormányzati lakás szakember elhelyezés címén méltányossági alapon 
történő bérbeadásra 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

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

Farkas Attila: Rendhagyó módon kezdi a tájékoztatót és azért kérte, hogy a bizottsági tagok is 
maradjanak, hogy legyen kellő információjuk a lakosság tájékoztatására.  
A Városgazdálkodási Kft. megosztotta azt a tájékoztatást, hogy a városi strand az idén nem 
lesz nyitva. Erre aztán elég sok  komment érkezett. A különböző mende-mondák elkerülése 
végett a strand beruházás jelenlegi helyzetéről szól. 
Márciusban, amikor megkereste a Városgazdálkodási Kft. vezetője a strand idei működésével 
kapcsolatban, annyit tudott mondani, hogy 50-50 % az esély a beruházás elkezdésére, illetve 
arra, hogy kinyithat a strand. Nem kockáztathatták meg azt, hogy felkészülnek több millió Ft-
ot ráfordítva a strand kinyitására, közben pedig a beruházás munkálatai is elkezdődnének. Ezért 
döntöttek úgy, hogy az idén nem nyit ki a strand. Sajnos még a mai nap sem tudja megmondani, 
hogy mikor kezdődnek a munkálatok. Lehet, hogy júniusban, de az is lehet, hogy csak 
augusztusban. Ez egy több, mint 2 milliárd Ft-os beruházás lesz, Ennek a közbeszerzési 
eljárását nem az önkormányzat bonyolítja, hanem egy állami cég. Az egész folyamat nagyon 
időigényes. Pozitívum, hogy az összes engedély megvan és a kiviteli tervek is elkészültek.  A 
beruházás érinteni fogja a 2023. évet is, de még lehet, hogy áthúzódik 2024-re is. Remélhetőleg 
egy XXI. századi igényeknek megfelelő strandja lesz a városnak. Ezért mindenkinek a türelmét 
kéri.  
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A két ülés között történtekről ad számot a továbbiakban.  
Április 28-án részt vett a Könyvtár által szervezett, Zsigmond királyhoz köthető történelmi 
vetélkedőn, mint zsűritag.  
Április 30-án megrendezésre került a Zsigmond Nap, Május 1-jén pedig majális volt, hosszú 
idő után. Ezúton köszöni meg munkatársainak és minden közreműködőnek az előkészítésben 
és lebonyolításban végzett munkájukat. Két helyszínen is zajlottak az események, a 
Romkertben, illetve a Varázsvölgyben. Nagyon színvonalas és jól szervezett programok voltak. 
Május 2-án a Kishegyen voltak bejáráson, mely azért is volt aktuális, mert június 3-án 19.00 
órától Kárpátia koncert lesz. Ezt egyébként 2020-ra tervezték, a Trianoni diktátum 100. 
évfordulójára, de akkor a járványhelyzet miatt elmaradt.  
Május 5. és 13. között az önkormányzat képviseletében néhányan látogatást tettek Ruffecbe, 
Pásztó testvérvárosába.  
Május 17-én egy OTP üzleti megbeszélésen vett részt. 
Május 19-én egyeztetett egy szobrászművésszel, mivel 2023. Petőfi-év lesz. Ebből az 
alkalomból lehetne pályázni egy Petőfi szobor megalkotására, erről egyeztettek.  
Május 20-án a Múzeumban a Zeneiskola szervezésében részt vett egy népdaléneklési 
versenyen.  
Május 25-én a Hulladékgazdálkodási Társulásnál volt ülés, ahol Barna Tiborné alpolgármester 
képviselte az önkormányzatot, május 26-án pedig a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-nél volt taggyűlés. 
Valószínűleg az érintett polgármesterek kezdeményezni fogják a Vízmű Kft. megszüntetését, 
mert okafogyottá vált a létezése.  
Május 27-én a Magyar Szentek Katolikus Iskolában volt tavaszi fesztivál, melyen Barna 
Tiborné alpolgármester vett részt.  
Május 28-án gyermeknapi rendezvények voltak több helyszínen a városban, melyen sokan 
vettek részt. Május 29-én pedig az izraelita temetőben volt koszorúzás a holokauszt 
áldozatainak emlékére.  
 
Kéri a tájékoztató elfogadását. 
 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
82/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadási beszámoló 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas  Attila: Minden évben azzal kezdik a költségvetést, hogy nehéz év lesz, ez tavaly sem 
volt másképp. Rengeteg pályázati forrás állt rendelkezésre. Ennek két oldala van, Az egyik, 
hogy a beruházások által épül, szépül a város, viszont a támogatások mellett szükség van 
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önkormányzati forrásokra is, többször a munkálatokban előre nem látható okok miatt. Tavaly 
két alkalommal is kaptunk rendkívüli kormányzati támogatást, mely összesen 46 millió Ft volt.  
A költségvetést is óvatosan tervezték a pandémia miatt, mivel nem lehetett tudni, milyen 
gazdasági hatásai lesznek 2021-ben.  Az adóbevételt 399 millióra tervezték, mely végül 612 
millió Ft-ban realizálódott. Előfordulhat ugyan túlfizetés, de még a korrekcióval együtt is 
nagyon jó ez az eredmény. Az előterjesztés 10. oldalán található az a táblázat, mely a 
bevételeket mutatja. Jelentős bevételek származtak földterületek és lakások értékesítéséből is, 
mintegy 66 millió Ft összegben.  
A kiadások tekintetében a központilag végrehajtott minimálbér és garantált bérminimum 
emelést helyben is el kellett végezni, mely a saját költségvetésünket terhelte. Az önkormányzati 
bérlakások üzemeltetésénél is jelentős kiadások keletkeztek. A közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása is az önkormányzat költségvetését terheli. Szintén jelentős kiadás a közparkok és 
zöldterületek fenntartása. Ezen kívül 2021-ben több, mint 32 millió Ft összegű segélyezés is 
történt.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Az Ügyendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet.  
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet. 
 
Szabó Ádám: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel,. 
 
Név szerinti szavazás: Farkas Attila igen,  Bodrogi István igen, , Káposzta Csaba igen, Szabó 
Ádám igen,  dr. Kanyó Roland igen, Veres Róbert igen,  dr. Halász István tartózkodott.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2021. évi zárszámadásáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 
Farkas Attila: Ehhez a napirendi ponthoz tartozik még egy határozati javaslat, mely az 
intézményvezetők nyilatkozatáról szól a belső kontroll rendszerrel  kapcsolatban.  
 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
83/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az Önkormányzat 
költségvetési szerveit érintően a vezetői nyilatkozatokat a belső kontrollrendszer 2021.évi 
működtetéséről. 

III. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre 
vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila: A rendelet módosítására azért volt szükség, mert néhány rendelkezést 
pontosítani kellett a tartalmában.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
rendelet módosítást.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2022. (V. 31.) önkormányzati  rendelete 
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó 
szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 

IV. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2021. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Angyal Tibor tü. alezredes, kirendeltségvezető 

 
Angyal Tibor:  A Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség fő tevékenysége a közbiztonság 
erősítése volt a hatékony megelőzési feladatok végrehajtása, illetve az elháríthatatlan 
káresemények  felszámolása által. A veszélyforrások beazonosítását végrehajtották, és az 
öngondoskodási képesség növelése érdekében felhívták a figyelmet a preventív magatartás 
fontosságára.  Folyamatosan konzultációs lehetőséget biztosítottak az ügyfelek részére. Az 
önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek erősítése és műveleti alkalmazása is fontos feladatuk 
volt. Ezen szervezetek felügyeletét segítő támogatással látták el. Ez azt jelenti, hogy közösen, 
a kitűzött célokat figyelembe véve a pályázatok összeállításában segítik őket. Kiemelt figyelmet 
fordítottak a teljes szakmai állomány felkészültségére, a szakszerű munkavégzésre, illetve a 
motiváltság erősítésére. Céljuk volt az is, hogy a vezetői, irányító tevékenység hatékonyan és 
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következetesen működjön. Nagy hangsúlyt fektettek az állomány egészségi állapotának 
megőrzésére és fejlesztésére.  
Közreműködtek a járvány miatti oltási tevékenység végrehajtásában is. A műszaki tiszttel 
együtt a hatvani kórházban láttak el 15 hónapon keresztül kórházparancsnoki, illetve logisztikai 
feladatokat.  A járvány ideje alatt a szolgálat ellátása a kirendeltségen biztosított  volt. 
Felelősen és gondosan bántak a humán és anyagi erőforrásokkal, technikai eszközökkel, 
felszerelésekkel. Az elmúlt évet feszes gazdálkodás jellemezte.  
Jó kapcsolatot ápolnak a Zsigmond Király Általános Iskolával, ahol egy egész napos, izgalmas 
és látványos  programot fognak szervezni a gyermekek részére.  Felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy az öngondoskodás mennyire fontos a veszélyek felismerésében és elhárításában. Kiemeli 
a füst- és szénmonoxid érzékelők fontosságát. Ezek az eszközök életeket menthetnek. Az 
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján megtalálható, hogy milyen eszközöket 
érdemes beszerezni, illetve melyeket nem szabad, mert nem rendelkeznek megfelelő 
minősítéssel. 
Megköszöni az önkormányzat és a képviselő-testület együttműködését és kéri a tájékoztató 
tudomásul vételét. 
 
Kérdés 
 
dr. Halász István: Tudomása szerint Pásztón is van önkéntes tűzoltó egyesület, viszont a 
tájékoztatóban nem szerepel, hogy lenne bármilyen kapcsolat az egyesülettel. Úgy tudja, hogy 
gépjárművük is van, amit adott esetben igénybe lehetne venni. Hogyan lehetne aktívvá tenni a 
kapcsolatot? Van-e kapcsolatuk esetleg a Kékes kutató-mentő csoporttal? 
 
Angyal Tibor: Önkénes tűzoltó egyesület valóban volt régebben Pásztón, abból alakult tovább 
az önkormányzati tűzoltóság.  2012. január 1-jén az önkormányzati tűzoltóságból jött létre a 
pásztói hivatásos tűzoltóság. A jelenlegi szabályozás az, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek 
együttműködési megállapodást kötnek a hivatásos tűzoltósággal és ennek alapján dolgoznak 
együtt. A pásztói hivatásos tűzoltóságnak feladatul is lett szabva, hogy próbálja meg 
visszahozni azt az önkéntes tűzoltó életet, ami korábban Pásztón volt és legyen egy olyan 
bevethető önkéntes egység, amely a hivatásos állományt támogatni tudja feladataik ellátásában.  
Szerencsére a térségben az elmúlt években nem volt kiemelkedő tűzesemény. Elmondható, 
hogy országosan a tűzesetek 90 %-át egy fél raj – 4 fő – az esetkocsival meg tudta fékezni.  
A Kékes kutató-mentő csoporttal kapcsolatban elmondja, hogy a mentőegységekkel nem a 
tűzoltóságok, hanem a területileg illetékes igazgatóságok kötnek megállapodást. Ezért a Kékes 
mentőegység Heves megyével kötötte meg az együttműködési  megállapodást.  
 
Farkas Attila: Az anyagban szerepel a kémények átvizsgálásának fontossága is. Milyen 
időszakonként kötelező, illetve érdemes a kéményeket átvizsgáltatni? Lehet-e kötelezni a 
tulajdonost a kémény biztonságosság tételére? 
Szintén a beszámolóban van, hogy a téves riasztások száma több, mint 200 volt. Konkrétan ez 
mit takar? Szándékos volt-e, vagy más okai voltak? 
 
Angyal Tibor: A kéményekkel kapcsolatban elmondja, hogy Nógrád megyében 131 településen 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja végzi a 
kéményseprési feladatokat. Ezt a tevékenységet ingyenesen végzik. A társasházaknál 
kötelezően, minden páros évben kell a kéményeket ellenőriztetni. Probléma során 
jegyzőkönyvet vesznek föl, ha pedig életveszélyes, akkor beleírják, hogy tilos használni. Erről 
ők is értesítést kapnak. Ekkor megkeresik az érintettet és felszólítják a kémény megjavítására. 
Amint ez megtörtént, az ügyfélnek be kell jelenteni a kéményseprést végző cégnél és kérni kell 
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az ismételt felülvizsgálatot. Erről kiállítanak egy tanúsítványt, melyet megkap a 
katasztrófavédelmi felügyelőség is.  
Családi házak esetében a lakónak kell a kémény átvizsgálását kérnie, mely ingyenes.  Nagyon 
fontos, hogy a fűtési szezon előtt mindenki végeztesse el a kémények ellenőrzését.  
A téves jelzések nagy számát az is indokolja, hogy sok intézményben automata tűzjelző 
berendezések lettek telepítve, melyek sok esetben indokolatlanul riasztanak. A szándékos, 
megtévesztő jelzés szerencsére nagyon ritka, de azért időnként előfordul. Ilyen esetben mindig 
megteszik a rendőrségi feljelentést. Amennyiben megvan az elkövető, a költségeket 
megtéríttetik vele.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
tájékoztatót. 
 
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 
84/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2021. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszik.  
 

V. NAPIRENDI PONT: 
 

Beszámoló a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezredes, tü. parancsnok 
 

Csépe Zsolt: Először is az önkéntes tűzoltósággal kapcsolatban mond néhány gondolatot. 
Személy szerint nagyon örülne annak, ha itt helyben is lenne segítségük.  A nevében is benne 
van, hogy „önkéntes”, tehát nem kényszeríthetnek senkit, hogy kössenek együttműködési 
megállapodást. A jelenlegi tűzoltó laktanya az önkéntes laktanya volt, az önkéntes tűzoltó 
egyesületnek továbbra is van fenntartva egy szerállás, illetve egy irodahelyiség. Van egy 
felújított tűzoltó autó is, amit káresetnél ki tudnának használni. Szivesen megkötnék a 
megállapodást, ha az önkéntes tűzoltóság elnöke megkeresné őket. Többször felajánlották, 
hogy még létszámban is tudnának segíteni a hivatásos tűzoltók a szolgálatuk letelte után. Eddig 
sajnos nem sikerült a megállapodás. Az elmúlt három évben a területhez tartozó 28 településből 
két helyen is alakult önkéntes tűzoltó egyesület. Az egyik Bokor községben, ahol ennek 
semmiféle előzménye nem volt. Van tűzoltó gépkocsijuk is, amivel hatékonyan tudják segíteni 
a kárelhárítást. A másik pedig Bujákon, ami a nagy vonulási távolság miatt szintén indokolt 
volt. A hivatásos tűzoltóságon tehát eddig sem múlt a megállapodás lehetősége.  
A napi feladataik ellátásában két gépjármű és 5 fő van állandó készenlétben. Az egyik autó 
terepjáró képességekkel is rendelkezik, ami lehetővé teszi pl. kirándulók mentését is. Adott 
esetben a környékbeli önkéntesek is segítik a munkájukat. Az elhelyezésükre szolgáló épület 
önkormányzati tulajdon, ezért is fokozottan figyelnek az állagmegóvásra, a komfortérzet 
javítására. Az esetszámokat tekintve az előző évhez képest egy minimális emelkedés 
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tapasztalható, mely inkább a szabadtéri tűzesetekre volt jellemző. Az időjárás is nagyban 
befolyásolja a munkájukat a szabadtéri tüzek esetében. Műszaki mentés tekintetében a nyári 
zivataros időjárás okoz teendőket pl. kidőlt fák eltávolítása a viharok okozta károk elhárítása 
miatt. Sok rendezvényen is részt vesznek, ahol próbálják népszerűsíteni a tűzoltó hivatást.  
Felhívja a lakosság figyelmét, hogy önkormányzati rendelet szabályozza a kerti égetés rendjét, 
mely a csütörtöki napokra korlátozódik. Kéri, hogy ezt  mindenki tartsa be. Többször előfordult, 
hogy azért kellett kivonulniuk, mert bejelentést kaptak, hogy nem a meghatározott napon 
történik az égetés, vagy nem csak növényi hulladékot égetnek.  
Megköszöni az önkormányzattal történő együttműködést a munkájukhoz kapott segítséget és 
támogatást.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: Megköszöni Csépe Zsoltnak és Angyal Tibor Úrnak  a különböző 
rendezvényeken történő közreműködést, mellyel mindig  emelték a színvonalat.  Bízik abban, 
hogy ez a jövőben is így lesz.  
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolót. 
 
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 
85/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Pásztói Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság  2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  
 

VI. NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi       
tevékenységéről 
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 

 

Gyürky Márta: Az előző testületi ülésen nem volt jelen, ezért most köszöni meg a Képviselő-
testület bizalmát a kinevezését illetően. Munkatársai nevében is mondja, hogy a legjobb tudásuk 
szerint fogják végezni a továbbiakban is a munkát.  

Kanyóné Szőke Ibolya: Elkészült a Városgazdálkodási Kft. 2021. évről szóló beszámolója. 
Kétféle beszámolót készítettek, az egyikben szerepel egy összesítő,  amit benyújtanak a 
cégbíróságnak, a másik pedig a közhasznú feladatok kimutatása. A beszámolót 14 féle 
tevékenységre bontották szét és mindegyiket mérlegsorig levezették. Megállapítható, hogy a 
közhasznú tevékenységből származó veszteség 1 millió 826 eFt, a piaci alapú tevékenységből 
pedig 1 millió 548 eFt nyereség keletkezett. A kettőt összevetve mintegy 153 eFt-os 
veszteséggel zártak, ami jó eredménynek mondható. Ez az eredmény köszönhető a hatékony 
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költséggazdálkodásuknak, mert az előző évhez képest 10 millió Ft-ot dolgoztak le. Fentiekből 
adódóan 152 eFt társasági adó megfizetésére kerül sor. Ezzel együtt a tényleges veszteség 278 
eFt. Ehhez az eredményhez mindenképpen hozzájárult az új ügyvezetés a precíz, pontos, 
kidolgozott és átgondolt tevékenységgel. A piaci alapú tevékenységnél a legtöbb nyereséget a 
piac üzemeltetés hozta, mely több, mint 4 millió Ft volt.  

Sajnos most a piac a felújítás miatt kisebb területen működik, gondolkodnak rajta, mit tudnának 
tenni, hogy emiatt ne legyen veszteségük. Összességében elmondható, hogy nagyon hatékony 
és eredményes évet zártak. 

Farkas Attila: Személy szerint is megköszöni Gyürky Márta lelkiismeretes és precíz munkáját, 
aki ezt a pozíciót kb. másfél éve látja el. Ez alatt kiderült, hogy alkalmas a Kft. vezetésére.  

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolót. 
 
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 
86/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített éves 
beszámolót    – 278 ezer Ft adózott eredménnyel, a kiegészítő melléklettel együtt elfogadja. 
 

VII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló  
jóváhagyására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila: A beszámolóban szerepel, hogy 2021-ben mely intézményeknél történt belső 
ellenőrzés. Megállapítható, hogy kirívó szabálytalanság sehol nem volt, apróbb hiányosságok 
előfordultak. Azok korrigálására a javaslattétel megtörtént.  

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolót. 
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Szabó Ádám: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja.  
 
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 
87/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenység 
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyja. 

VIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói EGYMI ellátottjait érintő étkeztetési feladatok biztosítására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

 

Bartus László: Azért javasolják a tálalókonyhát is működtető szolgáltató kiválasztását, mert 
ez az olcsóbb megoldás. A jelenlegihez képest 15 %-os emelkedést mutat az étkeztetési 
költség.  

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Szabó Ádám: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja.  
 
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 
88/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal a javaslattal, miszerint a 
Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium gyermekeinek étkeztetését a tálalókonyha 
üzemeltetésével együtt 2022. szeptember 1-től 2024. június 15-ig a Lacibá Konyhája Kft. 
biztosítsa. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 
aláírására. 

Határidő 2022. július 30. 

Felelős: polgármester 

 
IX. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde alkalmazotti létszámbővítésére 
irányuló kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Nagy Józsefné óvodavezető 
 

Nagy Józsefné: Az óvodában az elmúlt években folyamatosan növekszik a gyermekek 
létszáma, ami azt jelenti, hogy a csoportlétszámok is magasak. 25 és 29 fős csoportok vannak.  
Emellett nagyon megnövekedett az sni-s és bti-s gyermekek száma. Arra törekszenek, hogy 
minél magasabb színvonalon tudják ellátni ezeket a kisgyermekeket, biztosítsák a fejlődésüket. 
Alkalmaznak egy gyógypedagógust jelenleg megbízási szerződéssel, de szeretnének még egy 
gyógypedagógiai asszisztenst is alkalmazni, aki segítené a munkájukat. Ehhez kéri a képviselő-
testület támogatását.  
 
Barna Tiborné: Látogatást tett az óvodában és meggyőződött arról, hogy valóban magasak a 
csoportlétszámok és sok a sajátos nevelési igényű gyermek. A törvény lehetővé teszi pedagógiai 
asszisztens alkalmazását és mindenképpen támogatja az óvoda kérését. 
 
Farkas Attila: A bizottsági ülésen elmondta, hogy ő is támogatja a létszámbővítési kérelmet. Az 
utóbbi években, köszönhetően a kedvező családpolitikának, egyre több gyermek születik. 
Három éves kortól kötelező az óvoda igénybevétele és a növekvő gyermekszám ott is meg fog 
jelenni. Ezért is tartja indokoltnak a kérést.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Szabó Ádám: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja.  
 
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 
89/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztó Városi Óvoda és 
Bölcsőde alkalmazotti létszám bővítésére irányuló kérését és azt elfogadva egy fővel, 
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(gyógypedagógiai asszisztens) 43 főben állapítja meg az intézmény létszámkeretét 2022. 
szeptember 1-jei hatállyal. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 

X. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztón létesítendő uszoda névadójának kiválasztására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

Bartus László: Az uszoda elnevezésére eddig három javaslat érkezett. Az egyik javaslat Sipos 
Péter testnevelő tanárra érkezett, aki sajnos a közelmúltban elhunyt. A másik javaslat néhai 
Csaba Gábor, aki szintén Pásztón volt testnevelő tanár.  Az ő múltját az idősek ismerhetik 
jobban, mivel Pásztónak egy 1956-os hőse volt, illetve hosszú éveken át tanított. Az úszással 
senior korában kezdett el komolyabban foglalkozni és országos bajnok is lett. A  közelmúltban 
pedig Wladár Sándortól az Úszószövetség Elnökétől is érkezett egy levél, melyben szintén 
Csaba Gábort javasolja az uszoda névadójának. Az előterjesztés ezen javaslatok ismeretében 
készült. Az önkormányzat kifejezheti támogatását, de nem a képviselő-testület fogja az uszoda 
végleges elnevezését eldönteni. Javaslatot viszont tehet a majdani fenntartó felé.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Ha jól tudja, ilyen esetekben  kérni kell a hozzátartozók hozzájárulását is a 
név használatához.  
 
Farkas Attila: Találkozott Csaba Gábor egyik fiával, aki akkor már tudott arról, hogy szándék 
van arra, hogy az édesapjukról nevezzék el Pásztón az uszodát. Örömmel vennék, ha ez 
megvalósulna. Személy szerint Wladár Sándor levele győzte meg és ezért támogatja, hogy az 
uszoda Csaba Gáborról legyen elnevezve.   
 
Szabó Ádám: 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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
90/2022. (V. 30.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztón létesítendő uszoda 
névadásáról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt: 

A beérkezett javaslatok ismeretében azt támogatja, s egyben kéri az uszoda majdani 
tulajdonosát, hogy a Pásztón létesítendő uszodát néhai Csaba Gáborról nevezzék el. 
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A döntésről a javaslattevőket és az uszoda építtetőjét értesíteni kell. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 

XI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosítására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila: Az elfogadott Közbeszerzési Tervet új elemekkel szükséges kiegészíteni az 
alábbiak szerint: 
 
 Építési beruházás: Interaktív közösségi tér létrehozása (TOP-1.2.1-16) – nyílt eljárás 
 
 Eszközbeszerzés:   Interaktív közösségi tér eszközeinek és installációjának beszerzése 
            (TOP-1.2.1-16) – nyílt eljárás 
 
             Bölcsődei eszközök beszerzése (TOP-1.4.1-19) – nyílt eljárás 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési terv módosítását elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF. Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
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 
91/2022. (V. 30.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztó Városi Önkormányzat 
2022.évi közbeszerzési tervének módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerinti 
módosított közbeszerzési tervet elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési tervvel kapcsolatos 
további intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Farkas Attila polgármester 
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XII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a TOP 1.1.1-15.NG1.2016-00010 azonosítószámú „Pásztó Északi ipari terület 
infrastruktúrális fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló iparterület 
hasznosítására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: Az Északi Iparterületnél a kiírt pályázatnál bérbeadás szerepel, de adott esetben 
lehetőséget kellene biztosítani arra is, ha valaki meg akarja vásárolni. A bizottsági ülésen 
módosító javaslat is volt és ezt befogadta. A módosítás az, hogy nem csak a bérbeadás, hanem 
az  adás-vétel útján történő  hasznosítás is szerepel a szövegben. 
Konkrét esetben majd dönt a képviselő-testület. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF. Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
módosított határozati javaslatot.  
 
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 
92/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a TOP 1.1.1-
15.NG1.2016-00010 azonosítószámú „Pásztó Északi ipari terület infrastruktúrális fejlesztése” 
című projekt keretében megvalósuló iparterületek hasznosítására tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az  Északi iparterület ingatlanainak – 
a bérbeadás mellett - adás-vétel útján történő hasznosítását is támogatja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  az adás-vétel útján történő 
hasznosításhoz szükséges feltételeket teremtse meg.  

 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Farkas Attila polgármester 
   Pásztói Fejlesztési Nonprofit Kft.  
 

XIII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Pásztó 0121/6 és a Pásztó 0121/13 hrsz-ú ingatlanok ingyenes használatba 
adásáról 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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Farkas Attila: A Pásztói Lovasegyesülettől érkezett kérelem, hogy szeretnének 
fogathajtó versenyt rendezni június 19-én, ehhez kérik a terület ingyenes biztosítását. 
Támogatja a kérelemben foglaltakat. 
 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF. Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
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 
93/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátrai Lovas Egylet (3065 Pásztó, Vár utca 
81. képviselő: Kriston Péter titkár) 2022. június 19. napján tartandó fogathajtó lovasversenyéről 
szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Mátrai Lovas Egylet (3065 Pásztó, Vár utca 81. 
képviselő: Kriston Péter titkár) a fogathajtó lovasverseny című rendezvényt 
lebonyolítsa. A rendezvény időpontja: 2022. június 19. (vasárnap). 

 
2. Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Pásztó 0121/13 hrsz-ú és a Pásztó 

0121/6 hrsz-ú ingatlanokat ingyenesen használatba adja az alapszabályában rögzített, 
közérdekű célokkal összhangban. 

 
3. A Mátrai Lovas Egylet teljes körű, feltétlen vagyoni felelősséggel tartozik minden olyan 

kárért (balesetért), azaz teljes mértékben köteles megtéríteni mindazt a kárt, mely a 
rendezvény ideje alatt akár a résztvevők, akár a rendezvényre látogatók, akár a 
rendezvényt segítők, akár más személyek kárt okozó magatartása, tevékenysége folytán 
következik be. 

 
4. Mátrai Lovas Egylet kijelenti, hogy a Szabadidős Lovas Rendezvények Szabályzatában 

foglaltak szerint jár el. Mentőt biztosít a helyszínen és minden lovassal külön-külön 
nyilatkozatot irat alá, melyben felelősséget vállalnak állataik által okozott károkért. 

 
A Képviselő-testület felkéri Farkas Attila polgármestert az ingyenes hasznosítási szerződés 
aláírására. 
 
 
Határidő: eljárási rend szerint 
Felelős:   szöveg szerint  
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XIV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Varázsvölgy Pásztón rendezvényhelyszín üzemeltetésére  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila: A Varázsvölgy megkezdte működését, viszont mint rendezvényhelyszínre, 
szükséges üzemeltetési szerződést kötni. Ezzel a feladattal a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-t 
bíznák meg. Erről szól az előterjesztés.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF. Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
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 
94/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Varázsvölgy Pásztón” projekt keretében 
létrejött elemek üzemeltetéséről szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A „Varázsvölgy Pásztón” TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosítószámú projekt 
keretében létrehozott elemek üzemszerű működtetésével Pásztó Városi Önkormányzat 
a melléklet szerinti üzemeltetési szerződéssel a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft.-t bízza 
meg. 
 

Határidő: értelemszerűen  
Felelős: polgármester  

 
XV. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat „Illúziók Ösvénye tematikus kulturális útvonalhálózat kialakítása” c. 
pályázaton való indulásról a TOP-Plusz-1.1.3.-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés 
pályázati konstrukció keretén belül 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila: Ez egy többszáz milliárdos projekt, melyben több település is részt vesz, mint pl. 
Tar, Szurdokpüspöki, Alsótold és Pásztó. A legnagyobb rész ebből Pásztóra jutna. Konzorciumi 
megállapodást szükséges kötni. A cél a különböző turisztikai látványosságok összekötése. A fő 
helyszín Hasznoson a sportpályánál lenne, mivel a Mátra felé jelentős a turista forgalom. Ott 
alakítanának ki egy illúzió parkot. Budapesten  van hasonló és nagy sikere van.  
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Bízik abban, hogy sikeres lesz a pályázat és meg fog valósulni.  
 

 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF. Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
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 
95/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az „Illúziók 
Ösvénye tematikus kulturális útvonalhálózat kialakítása” c. pályázaton való indulásra 
vonatkozó előterjesztést a TOP-Plusz-1.1.3.-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázati 
konstrukció keretén belül és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Illúziók 
Ösvénye tematikus kulturális útvonalhálózat kialakítása” c. pályázaton való indulást 
támogatja TOP-Plusz-1.1.3.-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázati konstrukció 
keretén belül. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
akadályoztatása esetén az alpolgármestert. hogy a konzorciumi megállapodást, valamint 
a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat aláírja és a pályázattal kapcsolatos további 
intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

XVI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói Városi Televízió műsorszolgáltatásának digitális átállására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas  Attila: A kábelszolgáltatók Magyarországon is elkezdték az analóg szolgáltatás 
kivezetését. Ez érinti a pásztói városi tv-t is, mert analóg üzemmódban sugároz. A digitálisra 
történő átállás viszont plusz kiadást is jelent. Kell hozzá vásárolni egy speciális készüléket, 
mely kb. 800 eFt, valamint havi 15 eFt-os költsége lesz a továbbiakban. A műsorszórásért a 
digi nem kér ellenszolgáltatást, pedig az is jelentős összeg lenne.  
A testületnek abban kellene dönteni, hogy vállalja-e ezt a plusz kiadást. A bizottsági ülésen 
támogatták a digitális átállást. Amennyiben megmarad a városi tv, a digitális adások nem csak 
Pásztón lesznek foghatók, hanem a Kelet-nógrádi térség több településén is. Arra tesz 
javaslatot, hogy álljanak át a digitális műsorszórásra. Indokolt lenne az is, hogy a városi tv 
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jövőbeni üzemeltetésére Tóth Józsefen kívül egy másik személyt is be kellene vonni.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF. Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
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 
96/2022. (V. 30.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Pásztói Városi Televízió műsorszolgáltatásának digitális 
átállásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 

- Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megszavazza a Pásztói Városi 
Televízió digitalizációját, annak érdekében, hogy az továbbra is a város és a 
városvezetés rendelkezésére álljon a lakosság szolgálatában.  

 
- A Városi Televízió stúdiója jelenleg a Teleki László Városi Könyvtár alagsorában van, 

ezt a helyiséget továbbra is fenntartja a Városi Televízió részére. 
 

- Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetéséből a szükséges pénzeszközöket biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

XVII. NAPIRENDI PONT: 
 
Közérdekű bejelentések 
 
Dr. Halász István: A Kishegyi  Szabadidőparkban átadásra került a műanyag futópálya, 
körülötte viszont nincs levágva a fű. A park többi része le van kaszálva.  
Amikor lehetőség lesz rá, oda is kellene térfigyelő kamera. Célszerű lenne kitenni egy 
figyelmeztető táblát, hogy a pályát csak futásra használják.  
Az uszoda névadásával kapcsolatban felmerült benne, hogy a Zsigmond Király Általános Iskola 
tornatermét el lehetne nevezni Sipos Péterről, hiszen a tanári pályafutását ott töltötte. Ezzel 
méltó emléket állítanának neki. 
 
Farkas Attila: Támogatja, hogy a tornatermet Sipos Péterről nevezzék el, de erről még a KLIK-
kel is egyeztetni kell. Azt nem tudta, hogy a futókör mellett nincs levágva a fű. Intézkedni 
fognak, hogy ez megtörténjen.  
Kamera mindenképpen kell a Kishegyre, viszont a Béke utcai kézilabda pályához is szükséges. 
Sajnos már a kézilabda pálya is sérült, mert BMX biciklikkel is rámentek a gyerekek. Kéri a 
szülőket, hívják fel a gyermekek figyelmét, hogy ez tilos. A rekortán borítású pályára egyébként  
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másfajta sportcipővel lehetne csak rálépni. A kamerák kihelyezésével nem fogják megvárni a 
pályázati lehetőséget, másképp és minél előbb kell megoldani.  
 
Káposzta Csaba: A futókör közepén van egy nagy törmelék halom, amit még nem vittek el. Azt 
minél előbb el kellene takarítani. A Kishegyen lévő paintball pályával és a kemencével 
kapcsolatban kér információt a Polgármester Úrtól. A Cserhát lakótelepen épül a bölcsőde, ezért 
a focikapukat elvitték? Vissza fog-e kerülni? Az épülő bölcsőde mellett készül egy játszótér is. 
Lesz annak ott elég hely? Mi a helyzet a Fő utcán épülő bicikli úttal? 
Úgy tudja, hogy a Béke utcai kézilabda pálya még nincs átadva. Ennek ellenére már használják? 
A Strandon volt egy játszótér. Az eszközök hová kerülnek, megfelelőek-e még? 
 
Farkas Attila: A paintball pályával kapcsolatban nem tud nyilatkozni, mert nincs róla 
információja. Úgy tudja, hogy a Nyikom Sportegyesület működtette.  
A kemence viszont sajnos olyan állapotban van, hogy le is kellett  bontani.  
A Cserhát lakótelepről a két focikapu jelenleg a Városgazdálkodási Kft-nél van. Amennyiben 
Káposzta Csaba tud az elhelyezésére alkalmas helyszínt, akkor vissza lehet vinni.  
A Zöld Város III-ban a Cserhát lakótelepre van tervezve egy új játszótér, bízik benne, hogy 
megvalósul. 
A kerékpárutak nyomvonaláról korábban volt lakossági tájékoztató. A projektnek nem Pásztó 
Város Önkormányzata a projekt gazdája, melynek korábbi évekre visszahúzódó okai vannak. 
A kivitelezés több éves csúszással megkezdődött. 
A Kézilabda pálya átadása megtörtént és rendeltetés szerűen, szabadon használható. A Magyar 
Kézilabda Szövetség intézte, mivel ez nem az önkormányzat projektje volt.  
 
Genyéné Batta Nikoletta: A rekortán pályát sajnos le kellett zárni, mert legalább 150 helyen 
megsérült a borítása a nem megfelelő használat miatt.  Amíg nem lesz kamera, addig nem 
nyitják meg újra a további károkozás megakadályozása miatt.  
 
Farkas Attila:A strandon a játszótér még mindig ott van. A felújítási munkálatok még nem 
kezdődtek meg, ezért addig ott marad, amíg el nem kezdik a munkát. Nagyon szigorú előírások 
vannak a játszótéri eszközökre, ezért az sem biztos, hogy máshová át lehetne telepíteni. 
Mindenképpen meg kell vizsgálni az állapotukat.  
 
Mivel nincs több hozzászólása, az utolsó napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történi.  
 
A zárt ülésről külön jkv. készül. 
 
Farkas Attila: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f.  
 
 

 
 Farkas Attila        dr. Sándor Balázs 
 polgármester              jegyző 


