
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 15-én  
megtartott rendkívüli  üléséről. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, 
Barna Tiborné, Gömbiczné Kanyó Beatrix, Édes Attila, dr. Nyíri Ferenc 
képviselők 
 
Meghívottak: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Robotka Róbert 
Városgazdálkodási Kft.  igazgatója, Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Sándor 
Gáborné Műv. Központ képviseletében,  Berzák Gyuláné jegyzőkönyvvezető. 
 
Sisák Imre köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, mivel a 
9 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
 
Megkérdezi van-e egyéb javaslat.  
 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
186/2011. /VII. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás  

megalakítását előkészítő együttműködési megállapodás megkötésére. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

 
2./ Javaslat civil szervezetek 2011. évi támogatásával kapcsolatos döntés 
 meghozatalára. 
 Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok 
 
I. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás  
megalakítását előkészítő együttműködési megállapodás megkötésére. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A június 29-i ülésen a Képviselő-testület részletes tájékoztatást 
kapott Bognár Benedek úrtól, a salgótarjáni VGÜ igazgatójától, illetve 
Salgótarján alpolgármesterétől. Ennek az előtanulmánynak az előkészítéséhez 
csatlakozna a Képviselő-testület a mai döntésével.  
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Jövő hétre tervezi összehívni a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás ülését is, 
ahol a 26 település képviselői nyilatkozhatnak, hogy kívánnak-e csatlakozni. 
Kéri, hogy támogassák a határozati javaslatot. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
187/2011. /VII. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-
Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő 
együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza:  

Pásztó Város Képviselő Testülete elhatározza, hogy a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő önkormányzati 
együttműködésben részt vesz és az ,,Együttműködési megállapodás-Projekt 
előkészítésére” című megállapodást elfogadja. A Képviselő Testület felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester  
 
II. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat civil szervezetek 2011. évi támogatásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára. 
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix:  Szeretne néhány félreérthető dolgot  elhárítani. Sem 
az általa felajánlott összeggel kapcsolatban, se annak publicitásával 
kapcsolatban sincs semmiféle igénye. Ez a határozati javaslat csak azért készült, 
mert azt szeretnék, ha zökkenőmentesen lehetőség nyílna minden képviselő és 
bizottsági tag számára, hogy ne csak a nettó tiszteletdíját, hanem a különböző 
járulékokkal növelt tiszteletdíját felajánlhassa egy civil szervezet részére. 
 
A határozati javaslatban kéri javítani, hogy a „felajánlja” szó helyett a 
„felajánlhatják” szó szerepeljen.  
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A határozati javaslat utolsó mondatában egy szókapcsolat kétszer szerepel, kéri, 
hogy az első kerüljön törlésre. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
188/2011. /VII. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre vonatkozóan 
tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület tagjai, valamint a bizottságok tagjai 
tiszteletdíjukat civil szervezetek számára felajánlhatják.  
 
A tiszteletdíjat felajánló személy döntésének megfelelően és végrehajtása 
érdekében az ezzel kapcsolatos támogatási szerződést meg kell kötni. 
A költségvetésben történő átvezetésére  a féléves, III. negyedéves vagy a 2011. 
évi költségvetés utolsó módosítása alkalmával a szükséges intézkedést  meg kell 
tenni.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester és civil tanácsnok 
 
Sisák Imre: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy nagyon intenzív munka 
folyik a hasznosi víztározó hidrológiai területének felmérésére. Ezt dr. Kertai 
István végzi a munkatársaival. A héten ismételten tárgyalt Kertai Istvánnal, aki 
egy talajmechanikussal és egy geológussal vizsgálta, hogy az előtározó hol 
épülhetne meg. Háromféle javaslat van, az egyik Mátraszentimre fölső 
közigazgatási területe, mely természetvédelmi terület, a másik lehetőség, hogy a 
hasznosi tározó fölött létesülne egy másik tározó. A harmadik lehetőség, amit ő 
személyesen is támogat és Illés Zoltán államtitkár úr is leginkább ezt támogatná, 
szintén Mátraszentimre közigazgatási területén, de a Békás-tó mellett, a Vándor 
forrás melletti területen létesülne egy völgyzáró gát.  
A testületi ülés előtt beszélt Kertai úrral, aki megerősítette, hogy a 
talajmechanikai szakvélemény és a geológusi szakvélemény is azt mondja, hogy a 
völgyzáró gátat a Békás-tó fölött kellene megépíteni.  
Mivel a Békás-tó fölötti rész is kiemelt természetvédelmi terület, a 
környezetvédők ellenállásával biztosan találkozni fognak. 
Illés Zoltán államtitkár úr szerint is az emberi élet és testi épség védelme 
fontosabb, mint a környezet védelme, reméli, ezt a környezetvédők is megértik. 
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Július 27-én lesz egy igen komoly megbeszélést a hasznosi víztározónál, ahol az 
Alpolgármester úr és Jegyző Asszony fogja az önkormányzatot képviselni.  
 
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 

.k.m.f. 
 
 
 

 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 polgármester      címzetes főjegyző 
 
 


