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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 28-án megtartott üléséről. 

Jelen vannak:   Sisák Imre polgármester, Barna Tibor Józsefné, Édes Attila, Gömbiczné Kanyó Beatrix 
Mária, Dr. Nyíri Ferenc Béla, Volek György alpolgármester 

Meghívottak: Dr. Tasi Borbála, Antalné Prezenszki Piroska, Odlerné Tiszovszki Mária, Kádárkuti 
Zsolt, Robotka Róbert, Szabó Zsolt, Szabóné Bózsár Éva, Máté Nándorné, Sándor 
Gáborné, Faragó Zoltán, Győriné Új Mária, Mészáros Sándor, Bartus László, Simon 
Imre, Tari Mihály, Sándor Balázs 

Sisák Imre: Köszönti a képviselő-testület tagjait, a vendégeket és a televízió képernyőjén keresztül 
köszönti Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes lakosságát. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, hiszen a megválasztott 9 képviselőből 6 fő jelen van. Dr. Gajdics Gábor és dr. Becsó 
Károly jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. 
A képviselő társai előzetesen a napirendre tett javaslatokat megkapták. A tegnapi nap folyamán a 
bizottsági üléseken két napirendi  pontra tettek még javaslatot. Ezek közül az első javaslat, amelyet 
kérne, hogy a képviselő-testület 5. napirendi pontként tárgyaljon meg: Javaslat a 8/2012. /IV.30./ 
rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. /II. 24./ önkormányzati 
rendelet módosítására. Javasolja, hogy a képviselő-testület 6. napirendi pontként tárgyalja az ingatlan 
vásárlással összefüggő napirendi pontot. Szeretné megkérdezni képviselő társaitól, hogy a meghívóban 
jelzett napirendi pontokon kívül, illetve az általa javasolt plusz két napirendi ponton kívül 
van-e még más javaslat a mai képviselő-testületi ülésen megtárgyalandó előterjesztésekre 
vonatkozóan. 
Más javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiegészített napirendi javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
135/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
 között történt fontosabb eseményekről. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2./ Javaslat a 2011. évi zárszámadási rendelet egyszerű pénzforgalmi jelentés javítására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
3./ Javaslat SZMSZ módosításra 
 Előterjesztő: Dr. Nyíri Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
4./ Javaslat a költségvetés intézkedési tervének végrehajtására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
5./ Javaslat a 8/2012. /IV.30./ rendelettel módosított, a város 2012. évi 
 költségvetéséről szóló 2/2012. /II. 24./ önkormányzati rendelet módosítására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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6./ Javaslat a pásztói 56/2 és az 57 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
7./ Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelésére vonatkozó 

22/2012. (II. 23.) sz. határozat módosítására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
8./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája igazgatói megbízással kapcsolatos 

eljárás eredményének megállapítására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
9./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája igazgatójának megbízására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
10./ Beszámoló a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ  
 tevékenységéről. 
 Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska intézményvezető 
 
11./ Beszámoló az IPESZ munkájáról  
 Előterjesztő: Máté Nándorné intézményvezető 
 
12./ Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás 1. sz. 

módosítása aláírására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
13./ Javaslat a Kövicses patak hasznosi mederrendezéssel érintett területei tulajdonrendezésére 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
14./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés c. 

pályázatbenyújtásához szükséges döntés meghozatalára 
 Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető 
 
15./ Javaslat a TÁMOP-6.1.2.-11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-

lokális színterek c. pályázatban való részvételre 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
16./ Javaslat a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztésére Boldog-Salgótarján települések 

közötti szakaszon 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
17./ Javaslat a 2012. II. félévi ülésterv elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sisák Imre: az első napirendi pont tárgyalása előtt tisztelettel köszönti Simon Imre igazgató urat és 
kedves feleségét. Egy nagyon szép jubileumnak az okán hívták meg őket, amelyről most Bartus László 
osztályvezető úr tájékoztatni fogja a jelenlévőket és Pásztó város lakosságát is. 

Bartus László: Simon Imre első diplomáját 60 évvel ezelőtt 1952-ben kapta meg a Szegedi Állami 
Pedagógiai Főiskolán biológia-kémia szakos tanárként. Az életpályája az első diploma megszerzésétől 
a pedagógiai munka szolgálatában állt. Gyakorló éveit tanítással kezdte, majd igen hamar vezetői 
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feladatokat kapott. Több, mint 20 éven át iskolai igazgatói munkát végzett, ebből a Dózsa György 
Általános iskolában 11 évet, illetve 12 éven keresztül tanulmányi felügyelőként dolgozott. A munka 
mellett folyamatosan továbbképezte magát. A természetrajz és vegytan szakok mellé felvette később a 
rajzszakot, majd pedagógiából egyetemi végzettséget szerzett. Hivatása számára szolgálat volt, 
lelkiismeretesen, igényesen, magas színvonalon végezte feladatát. Több, azóta már iskolai 
hagyománnyá vált program kezdeményezője volt. A pedagógiai munkájáért és a társadalmi 
tevékenységeiért többször kitüntették. A képzőművészet terén is kimagasló a munkája. Műveit 
számtalan kiállításon mutatták be. Az általa készített alkotások a város intézményeit díszítik. A város 
érdekében végzett kimagasló teljesítményéért 2005-ben Pásztóért Emlékplakett Díjban, a Csohány 
életmű gondozásáért 2010 évben Csohány Kálmán Díjban részesült. Több évtizedes munkája, szakmai 
tekintélye ma is példaértékű mindannyiunk számára. Ma diplomaszerzésének 60. évfordulóján a 
méltán megérdemelt gyémánt oklevelet Sisák Imre polgármester úr adja át részére. 

Sisák Imre: mikor a parlament a közoktatási törvényt tárgyalja, illendő lenne egy olyan társadalmi 
konzultációt folytatni, ahol olyan szakemberek vehetnének részt, mint Simon Imre. Munkája Pásztó 
városa számára példaértékű, nemcsak a gyermekek egészséges testi és lelki nevelése érdekében, hanem 
a köz szolgálatában végzett tevékenységét is ide értve. Nyugdíjba vonulása óta is részt vesz a város 
kulturális életének fejlesztésében.  

Simon Imre: Köszöni a díszoklevelet. Röviden szólna életpályája azon részéről, amely nem 
közvetlenül a munkájáról, hanem a munka mellett végzett olyan tevékenységéről szól, amit hobbinak 
szoktak nevezni. Már gyermekkora óta ragaszkodott ahhoz a hobbijához, hogy emlékkönyvekbe, 
oklevelekbe rajzolt, megcsinálta a ballagási tablókat. Közel hatvan éve végzi ezt a tevékenységet. 
Hosszabb-rövidebb megszakításokkal tette, mert a mindennapi munka nem engedte meg, hogy csak a 
hobbijának éljen. Ezért a festői tevékenysége zömmel a nyugdíjas éveire tevődik. Sok kiállítása volt. 
Képei nem a naturális ábrázolást valósítják meg, hanem egészen mást vagy ettől többet. Minden kép a 
saját életéről is szól. Az elvontabb ábrázolást is próbálta megvalósítani. „A művészet nem a valóság 
szolgai másolása, hanem több annál.”- idézi Csohány Kálmánt. Képeinek egy kis válogatását a Pásztó 
Városi Önkormányzatnak ajándékozza, pontosabban 13 képet. Vannak fafaragásai több helyen, többek 
között a testületi ülésteremben is volt. Köszöni még egyszer a díjat és a megemlékezést.  

Sisák Imre polgármester úr bemutatja Simon Imre felajánlott képeit a jelenlévőknek. 
 
 
Sisák Imre: a kultúra mostohagyermek. A pásztói múzeum sorsa is csak lóg a levegőben. A helyi 
múzeumok tekintetében a Nemzeti Erőforrás Miniszternek 2012. április 30-ig egyeztetést kellett volna 
folytatni a helyi önkormányzattal. A múzeum további működtetése tekintetében senki sem kereste az 
önkormányzatot, az Emberi Erőforrás Minisztérium részéről sem, ez a fent említett minisztérium új 
elnevezése. Ha nem születik döntés, akkor a pásztói múzeum visszadegradálódik egyszerű 
kiállítóhellyé.  
 
 
I. NAPIRENDI PONT:  

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 

Sisák Imre: Az elmúlt időszakban sok olyan dolog történt, amely úgy gondolja, egyrészt sok örömre 
adott okot, másrészt meg sok aggodalomra. Az első ezek közül: 2012. június 4-én került sor  a Balassi 
Bálint Megyei  Könyvtár rendezvényére, ahol az idei Balassi Bálint díjakat adták át és amiért 
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mindenképpen örülhetnek, hogy első alkalommal kapta meg egy integrált intézmény a megyei Balassi 
Bálint Díjat. Ez a közművelődési könyvtári területen a legmagasabb megyei díj, amely 
adományozható. A  Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ vehette át. Örült, hogy erre 
sor került, hiszen egy tényleg kiváló munkának az elismerése volt ez. Maga is részt vett a 
rendezvényen, ahol többen is megkapták a díjat a megye más településeiről. Büszke volt arra, hogy 
egyedüli  önkormányzati képviselőként,  polgármesterként volt ott jelen. A másik rendezvény, amelyre 
sor került 2012. június 4-én az a magyarság számára és a történelmet jól ismerők számára 
mindenképpen egy szomorú esemény, a trianoni békediktátum megkötésének 92. évfordulójára 
emlékeztek lenn a Csillag téren. Pásztón a harangok ugyanúgy 16 óra 30 perckor - mint 92 évvel 
ezelőtt - megszólaltak és megemlékeztek arról, hogy Magyarország területének a kétharmad részét 
elvették egy szégyenteljes békediktátum alkalmával és a több, mint 17 milliós lakosság 7,6 millió főre 
csökkent, 3 millió 407 ezer magyar rekedt a határainkon kívül. Gróf Apponyi Albert, aki a magyar 
delegáció vezetője volt, bármennyire is ésszerű javaslatokat próbált tenni, sajnos ezeket a javaslatokat 
nem fogadták el. Külön köszöni a Dózsa György és a Gárdonyi Géza tagiskolának, hogy több tucat 
diákja és pedagógusok is szép számmal vettek részt ezen a megemlékezésen. Pásztó város életében 
szintén egy meghatározó nap volt 2012. június 6., amikor Budára utazott dr. Boczek Tiborral, a Pásztói 
Margit Kórház igazgatójával. Tudták, hogy 2012. május 1-től a pásztói Margit Kórház már nem az 
önkormányzat tulajdonát képezi, 2012. június 6-án került sor annak a megállapodásnak az aláírására -
részéről és az igazgató részéről -, amellyel egyszer s mindenkorra végleges állami tulajdonba került a 
Margit kórháznak a vagyona. Ez a vagyon soha nem képezte a magyar állam tulajdonát, ez egy 
alapítványi kórház volt. Gróf Almássy Kálmán és Keglevits Margit grófnő, a felesége volt az, aki a 
pásztói közösséggel együtt létrehozta. Többek között a pásztói evangélikus közösség, amelynek a 
Plathy-család volt a kiemelkedő zászlóhordója, de ugyanakkor a zsidó hitközség által alapított Kedra 
Kadisa adományozó szervezet is jelentős összeggel segítette a pásztói Margit Kórháznak a 
létrehozását. Most 3 milliárd 256 és fél millió forint értékű, az önkormányzat által elvégzett fejlesztés, 
felújítás után úgy került el Pásztó Városi Önkormányzatától a kórház, hogy egyetlen forintot nem 
kaptak kártérítésként. Nem csak az a fájó számára, hogy már abszolút semmi ráhatásuk nincs szinte a 
kórházra, hanem az is, hogy miközben 2000. augusztus 25-én az országban elsőként egy 125 ágyas 
aktív kórházat adtak át, amely ugye elsőként működött mátrix rendszerben, 4 alapszakmával, 
gyakorlatilag a mai napra ennek a kórháznak egyetlen egy aktív ágya nincs. Neki volt szerencséje az 
elmúlt időszakban jó néhány Nógrádban és Nógrád megyén kívül elhelyezkedő kórházban különböző 
okok miatt látogatást tennie. Bizonyosan elfogult, de azért mégis minden elfogultság nélkül 
mondhatja, hogy ilyen kiváló körülmények, mint amik a pásztói Margit Kórházban vannak, a megyén 
kívül és a megyén belüliek egyikében sincs. Bár bizonyosan mindenhol lehet hiányosságokat találni, 
de az a szakmai munka, ami a pásztói Margit Kórházban folyik és az a beteg iránti elkötelezettség, 
amit itt tapasztalhatunk, azt bizony nagyon kevés kórházban tapasztalhatjuk meg az országban. Azok a 
pásztóiak, akik egészségi állapotuk romlása miatt, vagy hozzátartozójuk egészségi állapotának romlása 
miatt az ország más kórházaiban kénytelenek látogatást tenni, azok tudnak igazán számot adni és azok 
tudják igazán visszaigazolni amit ő mondott. Mindenesetre az elmúlt hónapok lobbi tevékenysége a 
kórház számára jelen pillanatban a legkedvezőbb helyzetet eredményezte. A pásztói Margit Kórházból, 
annak ellenére, hogy az állam átvette és most már a GYEMSZI a fenntartója, egyetlen egy embernek 
sem kellett mennie, sőt a minimum feltételek teljesítése azt követeli meg a kórház vezetésétől, hogy 
plusz 6 főt a lehető legrövidebb időn belül alkalmazzanak. Hiszen az a hármas progresszivitási szint 
többek között, amit a mozgásszervi rehabilitációs osztálynál most is birtokolnak, az csak abban az 
esetben tartható, hogyha egy főállású pszichológust, 2 gyógytornászt, 1 gyógymasszőrt és még 
másokat is fölvesznek a pásztói Margit Kórházba. A másik, amiért küzdött, hogyha már az aktív 
ágyakat elveszítették, akkor a 95 ágyas mozgásszervi rehabilitáció ténylegesen a hármas 
progresszivitási szintet kapja meg. Ez a legmagasabb szint 1,8-as kiemelt szorzót jelent, ami 100 millió 
forintos nagyságrendű évi többlet finanszírozást biztosít a kórház részére. Ez ne csak a pásztói 
kistérségre terjedjen ki a területi ellátási kötelezettség vonatkozásában, hanem az egész országból 
érkezhessenek ide betegek. Ez a legnagyobb, legpozitívabb döntés, hogy sikerült az egészségügyi 
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kormányzattal megértetni mindezt. Nem véletlen, hogy helyettes államtitkárok, GYEMSZI főigazgató- 
helyettesek és sokan mások jártak itt ebben a városban. A kapcsolatteremtés mindennek az alapja. 
Büszke a jelenlegi önkormányzati képviselő-testületre és 1994-ig tud visszatekinteni, hiszen azóta 
tagja az önkormányzati képviselő-testületnek, jó néhány krízis helyzetet sikerült megoldania a korábbi 
polgármester, Dr. Dobrovóczky István által vezetett képviselő-testületnek is. Pásztó jó gazdája volt 
ennek az intézménynek. A több, mint 3 milliárd forintos befektetés, illetve 2007-ben a 
struktúraváltáskor a nehéz pénzügyi helyzetükben részükre adott több, mint 60 millió forintos 
támogatás erőn felüli volt. A lakossági gyűjtés, illetve a vállalkozások által adott támogatás is sokat 
segített a Pásztói Margit Kórházon. 2012. június 8-án tárgyalást folytatott Barkó József úrral az OTP 
Észak-Kelet-Magyarországi Régió ügyvezető igazgatójával. Ennek a megbeszélésnek többek között az 
volt az indoka, hogy két nappal  korábban kötötték meg azt a folyószámlahitelt, amely Pásztó számára 
december 21-ig biztosítja a 440 millió forintos folyószámlahitelnek az igénybevételét. A 
megbeszélésüknek ez volt az egyik oka, hogy csak december 21-ig, merthogy a stabilitási törvény 
rendelkezései miatt a pénzintézetek éven túl nem hitelezhetik az önkormányzatokat. Holnap a 
polgármesterek gödöllői világtalálkozóján fog részt venni, ahol a feladatfinanszírozás veszélyeiről fog 
többek között előadást tartani. Ott lesz a Belügyminisztérium önkormányzatai államtitkára, Tállai 
András úr és az Állami Számvevőszék meghatározó szakembere is, aki szintén előadást fog tartani. El 
fogja mondani, hogy a feladatfinanszírozás milyen veszélyeket rejt magában és  a  stabilitási 
törvénnyel mit is kellene tenni. Nagyon jó lenne egyébként, hogyha nem akarná a kormányzat az év 
végén az önkormányzatok százait bedőlni hagyni. Azt gondolja, hogy az OTP-vel igen korrekt 
kapcsolatot alakítottak ki, annak ellenére, hogy a mutatók alapján 160-170 millió Ft folyószámlahitelt 
kaphattak volna. 2012. június 13-án egy nagyon szép ünnepi eseményre került sor, a városi televízión 
keresztül Pásztó város lakossága is tájékozódhatott erről. Pásztói Emlékplakettel tüntették ki Bernard 
Le Calloc’h professzor urat. 2012. június 19-én tárgyalást folytatott Dr. Tollár Tibor úrral az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató helyettesével. A megbeszélés tárgya Pásztó 
Városi Önkormányzati Tűzoltóság 2013. január 1-jei Hivatásos Városi Tűzoltó Parancsnoksággá 
történő alakítása. Minden feltételről megállapodtak, most már a levélre várnak, hogy milyen 
átalakítások szükségesek. 2012. június 24-én részt vettek azon a megemlékezésen, amelyet a pásztói 
zsidóság haláltáborokba hurcolásának az évfordulóján tartottak kint a zsidó hitközség temetőjében. 
Mindenkinek érdemes elmennie és erről az eseményről megemlékeznie, hiszen 550 pásztói zsidó 
embert hurcoltak el 1944 júniusában, akik közül nagyon kevesen tértek vissza a haláltáborokból. Az 
elmúlt időszakban több alkalommal folytatott tárgyalást a pásztói munkaügyi központ kirendeltség 
vezetőjével illetve a megyei munkaügyi központ vezetőjével, Tamási Ildikó igazgató asszonnyal. A 
Start munkaprogramon túl Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei a közfoglalkoztatás más egyéb 
formáit is igénybe veszik, többek között a Pásztói Polgármesteri Hivatal is 16 főt igényel. Tragikus, 
hogy ebből a 16 főből összesen 5 fő foglalkoztatására kap lehetőséget a hivatal. Ez szinte megbénítja a 
munkájukat. Az igazgató asszony átadott neki egy olyan dokumentumot, amelyben egyértelműen 
kimutatásra kerül, hogy az Észak-magyarországi régiókban Borsod megyéhez képest, akikkel 
gyakorlatilag azonos pozíciókat vettek fel az elmúlt időszakban a munkanélküliség terén, gyakorlatilag 
300 millió forintos hátrányt kénytelenek elkönyvelni.  Tehát arányosan Nógrád megye Borsod 
megyéhez képest 300 millió forinttal kap kevesebbet. Ez olyan megkülönböztetés, amelyet nem lehet 
szó nélkül hagyni. Próbálta keresni Papp Károly urat, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért 
felelős helyettes államtitkárát és már azt gondolja, erre már nem kell sok energiát fordítani, mert július 
1-től nem Papp Károly fogja betölteni ezt a helyettes államtitkári pozíciót, hanem nagy 
valószínűséggel Hoffman Imre úr a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
általános főigazgató helyettese. Meg fogja keresni munkába lépése után a tábornok urat és erről fogja 
őt tájékoztatni.  Kérte Becsó Zsolt urat, országgyűlési képviselőt, hogy tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy ezt a hátrányos megkülönböztetést megszüntessék. Ezen a héten tartották a pásztói 
kistérségi központ rehabilitációjával kapcsolatos egy éves szavatossági bejárást. Minden olyan 
problémát, amit tapasztaltak a több, mint 30 projekt elem megvalósítása során, illetve az eltelt egy 
esztendőben, jelezték a kivitelező és a lebonyolító felé. Bíznak benne, hogy ezeknek a helyreállítása 
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hamarosan meg fog történni. Egy dologra térne ki a lejárt határidejű határozatok vonatkozásában: a 
118/2012 (V. 24) sz. határozatra. Tájékoztatta már a képviselő-testületet és a város lakosságát is arról, 
hogy a fogyasztóvédelmi felügyelőség pásztói lakossági bejelentés kapcsán tartott egy felülvizsgálatot 
és megállapította, hogy a játszóterek döntő többsége az európai uniós szabványnak nem felel meg. 
Elég sokat foglalkozott a Főmérnökség munkatársaival és a Városgazdálkodási Kft. munkatársaival a 
játszótéri probléma megoldásáért és azt kell mondja, hogy egy óriási maffiával találták szemben 
magukat. A játszóterek európai uniós megfelelőségét vizsgáló cégek, akik kiadják a tanúsítványt, azok 
saját családtagjaikon keresztül játszótéri eszközök gyártásával foglalkozó cégeket tartanak fönt. Oda-
vissza működnek ezek a dolgok, gyakorlatilag egy kartellt alkotnak. Hihetetlen, hogy azok a magyar 
játszótéri eszközök, amelyek viszonylag olcsón, biztonsággal előállíthatók, amelyek itt Pásztó 
játszóterein voltak, azok ma semmilyen európai uniós minősítést nem kaphatnak. Ellenben ezek a kis 
rugós kütyük, amik semmire nem használhatóak az ő megítélése szerint, azok 300 ezer Ft áron 
kerülnek értékesítésre, vagy például egy kombinált játszótéri eszköz, egy csúszda tetővel és egyetlen 
hintával 500 ezer Ft, a telepítése 115 ezer Ft és az a gumiszőnyeg ami a gyerek biztonságos leérkezését 
biztosítja, az még 300 ezer Ft. Jelenleg Pásztó játszótereinek a felújítására 60 és 100 millió Ft közötti 
összegre lenne szükség. Ha leszállították ezeket az európai uniós megfelelőségű játszószereket, akkor 
szólhatnak a játszótéri eszközt leszállító cég által megjelölt cégnek, aki megállapítja további több 10 
ezer Ft-ért, hogy ezek valóban európai uniós megfelelőségű, az EU  szabványainak megfelelő 
játszótéri eszközök.  Ezért türelmet kér a lakosságtól Azért kerítették körbe ezeket a játszótéri 
eszközöket és azért szerelték le, hogy ne kapjanak több millió forintos büntetést és ennek összegét 
inkább a játszóterekre fordítják. A képviselő-testület másfél millió forintos zárolt összeget szabadított 
föl a korábbi ülésén. Ebből a másfél millió forintból 2 db kombinált játszótéri eszközt tudnak 
beszerezni, ezek a kombinált eszközök: egy csúszda, fölötte tető, 2 hintával. Ezek az eszközök a 
gumiszőnyeg nélkül, mert inkább homok ágyakat alakítanak ki, így kerül másfélmillió forintba 
telepítéssel együtt. Azért mondta ezt el, hogy a lakosságban eloszlassa azokat a kételyeket, hogy az 
önkormányzatban nincs meg egyébként a megfelelő elkötelezettség, hogy kulturált lehetőséget 
biztosítsanak a szabadidő hasznos eltöltésére a gyerekeknek. 

Kérdés:  
 
Barna Tiborné: Örül, hogy a polgármester úr szóvá tette a játszótereket és örül, hogy most hallhattak a 
lakók is arról, hogy mi lesz és mi várható. Az anyagban látja, hogy ez a legjobb árajánlat, amit 
kiválasztottak. Hány pályázó volt? 
 
Sisák Imre: ha jól gondolja, akkor körülbelül 8-10 játszótéri eszközöket előállító céget kerestek meg, 
ez volt itt a legkedvezőbb ajánlat. A Mágnes, illetve a Mátraszőlősi út és a Csohány Kálmán utca 
sarkán lévő terület nem önkormányzati tulajdonú terület. Ők ezt használták. Most sajnos elkelt egy 
árverés kapcsán, viszont miután magánterületről van szó, ezért ő megkérte a Városgazdálkodási Kft.-t, 
hogy a még biztonságosan helyreállítható játszótéri eszközöket hozzák megfelelő állapotba, vigyék 
arra a területre és miután magánterület, innentől kezdve senki nem tudja számon kérni ezt a dolgot. A 
Szent Imre téri játszótéren sikerült a városközponti rehabilitációt végrehajtó Alterra Kft.-től a 
tanúsítványokat megszerezni, merthogy a fogyasztóvédelmi felügyelőség azt sem találta európai uniós 
megfelelőségűnek, tehát az működhet tovább ott kinn. A homoki területen a játszótér úgyszintén. Ide a 
városközpontba rendeltek egy kombinált játszótéri eszközt.  

Barna Tiborné: És a Gárdonyi utcában lévő játszótér? 

Sisák Imre: az most sajnos nem kerülhetett sorra, mert a másfél milliós nagyságrendű összegbe nem 
fér bele. Kint a strand melletti játszótéren olyan hatalmas számú gyermek van folyamatosan, hogy oda 
mindenképpen szintén rendelni kellett. Ott gondoskodni kell a játszótéri eszközöknek a biztonságos 
működtetéséről, mert bizonyos fiatalok nem csak hétvégén, hanem most már szinte a hét minden 
napján odajárnak és azok a játszótéri eszközök nem 18, 20 vagy éppen a 20 évet meghaladó 
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felnőtteknek a játékaiul kellene, hogy szolgáljanak. Oda egy kamerát fognak elhelyezni az 
elkövetkezendő időszakban.  

Vélemény, észrevétel: nem hangzott el 

Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a 76/2012. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
136/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 76/2012. /IV. 27./ sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást elfogadta.  
 

Sisák Imre: Szavazásra bocsátja az 112/2012. (V. 24.) sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
137/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 112/2012. /V. 24./ sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást elfogadta.  
 

Sisák Imre: Itt szeretné felhívni a város lakosságának a figyelmét, hogy lehetőleg minél nagyobb 
számban látogassák a Pásztói strandfürdőt hiszen a városi önkormányzat a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. és 
a Városgazdálkodási Kft. több millió forintot fordít az üzemeltetésre. Hatalmas veszteséggel fogják 
zárni ezt az esztendőt, hogyha ilyen számban látogatják a pásztóiak a strandot.  
Szavazásra bocsátja az 118/2012. (V. 24.) sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
138/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 118/2012. /V. 24./ sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást elfogadta.  
 

Sisák Imre: Szavazásra bocsátja az 119/2012. (V. 24.) sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
139/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 119/2012. /V. 24./ sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást elfogadta.  
 

Sisák Imre: Szavazásra bocsátja az 121/2012. (V. 24.) sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
140/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 121/2012. /V. 24./ sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást elfogadta.  
 

Sisák Imre: szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri 
tájékoztatást. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
141/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II. NAPIRENDI PONT:  

Javaslat a 2011. évi zárszámadási rendelet egyszerű pénzforgalmi jelentés javítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

Kérdés: nem hangzott el. 

Vélemény, észrevétel: 
 
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 4 igen egyhangú 
szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.  
 

Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Barna Tiborné igen, dr. Becsó Károly távol, Édes Attila igen, 
dr. Gajdics Gábor távol, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen, dr. Halász István távol, dr. Nyíri Ferenc igen, 
Volek György igen. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelettervezetet. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról és egyszerűsített beszámoló 
jóváhagyásáról szóló 7/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv.-höz mellékelve.) 
 
 
III. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat SZMSZ módosításra 
Előterjesztő: Dr. Nyíri Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Dr. Nyíri Ferenc: Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Kérdés: nem hangzott el. 

Vélemény, észrevétel: 
 
Sisák Imre: az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a javaslatot.  
Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelettervezetet. 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
16/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 
a 14/2012. /V.25./ rendelettel módosított, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 4/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv.-höz mellékelve.) 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat a költségvetés intézkedési tervének végrehajtására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 

Sisák Imre: A költségvetési rendelet elfogadásakor egy intézkedési tervről is határozott az 
önkormányzat képviselő-testülete. Miután látható, igen nehéz gazdasági környezetben kell a 2012. évi 
költségvetésnek a végrehajtásáról intézkedni, ezért szükségesnek tartották, hogy az intézkedési terv 
jelenlegi állásáról is számot adjanak. Ezt minden képviselő társa megkapta előterjesztés formájában, 
illetve külön kapott az intézkedési terv pontjaival összefüggésben még egy kiegészítő anyagot. Minden 
egyes intézményüktől illetve a 100%-os önkormányzati tulajdonú Városgazdálkodási Kft.-től is 
bekértek egy, a jelenlegi helyzet értékelését mutató anyagot és ezt is csatoltuk az intézkedési terv 
végrehajtásáról szóló előterjesztéshez. Azt kell megállapítania, hogy az intézményeik illetve a 
Városgazdálkodási Kft. is igen nehéz pénzügyi, gazdasági helyzetről számol be. Azt kérték az 
intézményektől, hogy lehetőség szerint azokról a többlet bevételi lehetőségekről adjanak számot, 
illetve azokról az intézkedésekről, amelyek a kiadásokat ésszerűsítik, csökkentik. Ilyen javaslattal az 
egyes intézmények által beküldött előterjesztésekhez kapcsolódó anyagokban szinte egyáltalán nem 
találkozott. Néhány dologról az intézkedési terv kapcsán és a 2012. évi költségvetés kapcsán 
mindenképpen számot kell adni. Ezek között vannak  örömteli döntések. Pásztó Város Önkormányzata 
benyújtott egy pályázatot 2012. április 30-ig  az önhibáján  kívül hátrányos helyzetben lévő települések 
támogatására rendelkezésre álló, állami költségvetésben biztosított 25 milliárd forintos nagyságrendű 
keretre. Ebből a 25 milliárd forintos nagyságrendű keretből jelen pillanatban az önkormányzati 
államtitkár, Tállai András úr által tartott tájékoztatón azt tudhatták meg, hogy 9,8 milliárd forint 
nagyságrendű összeget osztottak el országosan. Úgy gondolja, hogy Pásztó nem szerepelt rosszul, 
hiszen több mint 74 millió forintos igényt nyújtottak be és 41 millió 954 ezer forint támogatást kaptak. 
Az elmúlt esztendő hasonló időszakában, az első fordulóban 32 millió 930 ezer Ft nagyságrendű 
támogatási összeget kapott Pásztó. Majdnem 10 millió forinttal haladja meg, a most elnyert támogatás 
az elmúlt esztendőben kapott összeget. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, illetve Pintér 
Sándor belügyminiszter 2012. június 21-én hozták meg a döntést. Az önkormányzat megkapta a 
számlájára az összeget. Az önkormányzat pénzügyi likviditási helyzetét javító intézkedések között kell 
megemlíteni a városközponti rehabilitációhoz megkapott Belügyminisztériumi Európai Uniós Önerő 
Alapból igényelt támogatást. Majdnem 16 millió forintot kértek a Belügyminisztériumtól, amit 
korábban már megítéltek számukra és ez az összeg is megérkezett. Ez tette lehetővé azt, hogy az 
ÖNHIKI támogatással egyetemben a folyószámlahitelük csökkentésére 66 millió forintos összeget 
utaltak át az önkormányzat számlájáról. Így a folyószámlahitelük most 335 millió forintos 
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nagyságrendű összeget tett ki. Szintén a pénzügyi likviditási helyzetüket javító intézkedés volt, hogy a 
hasznosi Kövicses patak támogatására elnyert európai uniós forrásból megigényelték az első kifizetési 
kérelmüket. Ez 7 millió 55 ezer forint nagyságrendű számlaérték figyelembevételével történt meg. Bár 
június 14-én a Norda értesítést küldött arról, hogy ők jóváhagyólag továbbították a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség felé ennek az összegnek a kifizetését. Az NFÜ június 26-án hagyta jóvá ezt a támogatást és 
a mai napon érkezett meg ez a 7 millió 55 ezer forintos nagyságrendű összeg Pásztó Városi 
Önkormányzat számlájára. Ezt szintén haladéktalanul át fogják rakni a folyószámlahitel csökkentésére. 
A helyi adóbevételek a 2012. évi költségvetésben tervezett szintet meghaladták, ez szintén javította a 
pénzügyi pozícióját a városnak. Aki egy kicsikét behatóbban foglalkozik az állami költségvetéssel, az 
azt láthatja, hogy az elmúlt évben önkormányzatok részére nyújtott állami támogatásoknak az összege 
419 milliárd Ft-tal csökken. 2013-ra a helyi adóbevételek közül a gépjárműadónak a 60%-át szintén 
elvonják az önkormányzatoktól, ugyanúgy az illetékbevételeket és a személyi jövedelemadó 
kiegészítést, így összességében 464 milliárd forintot meghaladó nagyságrendű összeget vonnak el az 
önkormányzatoktól. Az Állami Számvevőszék véleménye szerint csak 9,1%-ban megalapozott az 
önkormányzatokat érintően az állami költségvetés, több, mint 60%-ban részben megalapozott és 30%-
ot meghaladó az előirányzat, ahol abszolút megalapozatlannak ítéli az Állami Számvevőszék az állami 
költségvetésben írt számadatokat. Azt is mondja az Állami Számvevőszék, hogy nem készültek 
megfelelő hatástanulmányok, melyek bizonyítják, hogy a 2013-as költségvetésben becsült számadatok 
megfelelőek lennének. A kormányzat bizonytalan az önkormányzatok költségvetését illetően.  

Kérdés: nem hangzott el. 

Vélemény, észrevétel: 
 
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 5 igen 
egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Dr. Nyíri Ferenc: az Ügyrendi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 3 igen egyhangú szavazattal 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. A határozati javaslatban több helyen látja a szeptember 
30-i időpontot. A képviselő-testület elfogadhatna egy olyan javaslatot, hogy a képviselő-testület térjen 
vissza szeptember végén ennek a tárgyalására. Az intézkedési terv időarányos végrehajtása húsbavágó 
kérdés.  
 
Sisák Imre: a költségvetés féléves beszámolójánál a költségvetési rendelet értékélésén túl a hozzá 
kapcsolódó intézkedési tervre is ki fognak térni.  
 
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 4 igen egyhangú 
szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
142/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2011. évi költségvetés 
végrehajtásához készült intézkedési terv időarányos végrehajtásáról szóló javaslatot. 
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1. A képviselő-testület nyomatékosan felkér minden szervezetvezetőt, osztályvezetőt az 
intézkedési terv szerinti gazdálkodásra, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: szöveg szerint 
 

2. A képviselő-testület felkéri a főmérnököt, hogy hetente határozzon meg a közmunkások részére 
feladatot, és azt a következő héten ellenőrizze. Állami és önkormányzati pénz csak a pontosan 
meghatározott, és eredményesen elvégzett tevékenységért fizethető. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: szöveg szerint. 
 

3. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy keressék a 2012. 
december 21-én lejáró hitel kiváltásának lehetőségét. 

 
Határidő: 2012.szeptember 30. 
Felelős: szöveg szerint 
 

4. A képviselő-testület az értékesíthető vagyontárgyak körét ismét tekintse át. Ahol a piaci 
viszonyokhoz igazodó ár meghatározásával, szabályozó változással árbevétel érhető el, vagy 
munkahely teremtés elősegíthető, azt támogatni szükséges. 
 
Határidő: 2012. szeptemberi ülés, illetve folyamatos 
Felelős: testületi előterjesztésért főmérnök, egyébként polgármester 

 
 
V. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat a 8/2012. /IV.30./ rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. /II. 
24./ önkormányzati rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 

Sisák Imre: a nehéz pénzügyi gazdasági helyzetre tekintettel jó néhány, a költségvetési rendeletben 
szereplő előirányzatnál hajtottak végre zárolást. Most néhány ilyen zárolt előirányzatnak a feloldására 
tenne javaslatot. A képviselők megkapták az előterjesztést, tehát mindenki tudja, hogy miről van szó. 
Az óvoda felújítás építési engedélyezési tervnél, miután a pályázatot benyújtották és már használtak is 
fel a zárolt előirányzatból, hiszen a pályázathoz elengedhetetlenül szükséges, javasolja 3.3 millió forint 
zárolt előirányzatnak a feloldását. Az útjavítás karbantartásnál, miután pályázatok sem útépítésre, sem 
járda építésre nem állnak rendelkezésre, ezért egyelőre csakis a kátyúzásra hagyatkozhatnak. Itt 1 
millió forintos szabad keret van. Amikor a kátyúzást elvégző gazdasági társaság, a HEDO Kft. a 
hivatal munkatársaival fölmérte, hogy milyen nagyságrendű összegre lenne szükség,  egyértelműen azt 
tapasztalta, hogy ez az 1 millió forint kevés, legalább 2 millió forint nagyságrendű előirányzatra lenne 
szükség. Ezért javasolja, hogy a zárolt összegből 1 millió forintot szabadítsanak föl. A hasznosi orvosi 
rendelő felújítására, nyílászáró cseréjére, illetve a rendelőhöz vezető lépcsőnek a javítására és a Vár 
utca szomszédságában lévő kerítésnek a javítására mintegy 500 ezer forint áll rendelkezésre a 
költségvetésben, de ez is zárolt keret. Javasolja, hogy ezt az 500 ezer forintot szabadítsák fel az orvosi 
rendelő nyílászáró cseréjére. 2012. július 21-én kerül sor a hasznosi Szent Mária Magdolna-napi 
falunapnak a megtartására. A hasznosi Szabadidő Egyesület 1 millió 405 ezer forint nagyságrendű 
összeget nyert el a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton. Nyilván a 



 12

szabadidő egyesületnek nincs olyan pénzügyi forrása, amely ennek az összegnek a megelőlegezését 
lehetővé tenné, ezért azt javasolja, hogy a képviselő-testület a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központnál zárolt mintegy 5 millió 600 ezer forintos nagyságrendű összegből 1 millió 405 
ezer forintot a hasznosi falunapnak a megrendezésére a zárolt összegből szabadítson föl. Aztán, ha az 
ünnepet megtartották, a számlákkal elszámoltak a Cserhátalja Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
felé és az államtól megkapják ezt az összeget, akkor az 1 millió 405 ezer forint az kerüljön majd vissza 
az önkormányzat költségvetésébe. Nem csak emiatt kell a költségvetési rendeletet módosítani, hanem 
az egészségügyi ellátó rendszer, a struktúraváltás következtében fennálló intézkedések miatt is. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a költségvetési rendeletnek az elfogadását. 

Kérdés: nem hangzott el. 

Vélemény, észrevétel: 
 
 Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen 
egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Dr. Nyíri Ferenc: az Ügyrendi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 3 igen egyhangú szavazattal 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 5 igen 
egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
Melyek azok az utcák, amelyek kátyúzásra vannak kijelölve, vagy csak pénz lett kijelölve a 
rendeletben? Tudnak-e arról hogy Pásztón mely utcákat kátyúzzák?   
 

Sisák Imre: A főmérnökség munkatársai, illetve a kátyúzási munkákat elnyerő cég munkatársai 
elvégezték a felmérést, ennek megfelelően a Napsugár, a Táncsics utca, Béke utca, Ady Endre utca, 
Rózsa utca, Bástya utca, Mátra utca, Kövicses és Kossuth utca, Ibolya utca, Dózsa utca, Kossuth utca 
egy másik része, Kazinczy utca, Gárdonyi utca, Liget utca, Sport utca, Diófa utca, Honvéd és Rákóczi 
utca, Vasvári utca, Ifjúság utcában kerül sor közel 200 m2  kátyú eltüntetésére, mintegy 2 millió 
forintos nagyságrendben, amenyiben a testület most pozitív  döntést hoz. Ennek a többszörösét is fel 
lehetne használni kátyúzási munkálatokra. Nagy problémának tartja azt, hogy semmiféle pályázati 
lehetőség út és járda építésre hazai forrástámogatású pályázatok esetén nincsen. Akik a Széchenyi 
utcában járnak, vagy a Nagymező utcában fognak járni, azok azt tapasztalhatják meg, hogy több 10 
millió forintos munka kerül elvégzésre ebben a két utcában, ahol a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. kicserélteti 
az ivóvíz vezetéket teljesen korszerű, új, a 21. századi elvárásoknak megfelelő rendszerre és a Hunyadi 
utcától a könyvtárig, a Nagymező utca igen sanyarú állapotú része a vízvezeték csere után teljes pályás 
aszfalt szőnyegeket fog kapni a parkoló résszel egyetemben. A Széchenyi utcában sávos helyreállítás 
lesz. Úgy gondolja ez sem kevés a jelenlegi nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetben.  

Győriné Új Mária: a rendelet módosítását támogatja, kéri az elfogadását. 

Sisák Imre: a címzetes főjegyző úrhölgy, aki a költségvetés elkészítéséért felelős és a könyvvizsgáló 
asszony is szokta volt mondani, hogy csak és kifejezetten kötelező önkormányzati alapfeladatokra 
fordítsanak forrásokat. Elsőrendű cél a hiánynak a csökkentése. Ha  megnézik, az új önkormányzati 
törvény is alapfeladatként említi az óvoda alapellátással kapcsolatos tevékenységet, az útjavítás, 
karbantartás, az egészségügyi alapellátás szintén az és a városrészekben megrendezendő események 
pedig alapfeladatként jelentkeznek az önkormányzat vezetése számára. Mi több, akkor amikor közel 
42 millió forint ÖNHIKI támogatást nyernek el, ez a nem egészen 6 millió forintos zárolás feloldás 
talán megengedhető.  
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Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 

Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Barna Tiborné igen, dr. Becsó Károly távol, Édes Attila igen, 
dr. Gajdics Gábor távol, Gömbiczné Kanyó Beatrix igen, dr. Halász István távol, dr. Nyíri Ferenc igen, 
Volek György igen. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást. 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a 
8/2012. (IV. 30.) rendelettel módosított, 
a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 
2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv.-höz mellékelve.) 
 
 
VI. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat a pásztói 56/2 és az 57 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

Sisák Imre: Ennek a két ingatlannak van egy tulajdonosa, személyiség jogok védelme miatt a 
tulajdonost nem nevezi meg. A két ingatlan az a Ciszter kolostor alatti két terület, a Szalai-féle 
ingatlannal szomszédos a terület és szomszédos azzal az ingatlannal is amit megvásároltak ezelőtt 2 
éve. Úgy gondolja, hogy mindenképpen fontos, hogy Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonába 
kerüljön ez a terület, ami ugyancsak gazos és nem kellően fenntartott. A tulajdonos, mint ahogyan az 
előterjesztésben is szerepel, 7 millió forint vételárért ajánlotta ezt meg Pásztó Város 
Önkormányzatának. Elkészíttettek erre a 396 és 330 m2 területű ingatlanra egy-egy ingatlanforgalmi 
értékbecslést, hiszen ezt számukra a vagyonrendelet egyértelműen kötelezővé teszi. Az 
ingatlanforgalmi értékbecslés a területeknek az értékét 1.2, illetve 1 millió forintban állapította meg. A 
7 millió forintos árajánlattal szemben 2.2 millió forint nagyságrendű vételi ajánlatot kívánnak tenni a 
tulajdonos számára. Feltétlenül arra bíztatná a képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati 
javaslat elfogadását.  

Dr. Tasi Borbála: Azt valószínűsíti, hogy egy utónév el van írva a határozati javaslatban és az 
előterjesztésben is. Azt kéri, hogy majd ezt pontosítsák. Nem Béláné, hanem Balázsné. 

Kérdés: nem hangzott el. 

Vélemény, észrevétel: 
 
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 4 igen egyhangú 
szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
143/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pásztói 56/2 hrsz-ú 
396m² és 57 hrsz-ú 330m² (Radics Balázsné részéről) felajánlott területek megvásárlását és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat a felajánlott vételár helyett az értékbecslést figyelembe véve az 
56/2 hrsz-ú 396m² területű ingatlant 1.200.000,- Ft-ért, az 57 hrsz-ú 330 m² területű ingatlant 
1.000.000,- Ft-ért, összesen 2,2 millió Ft vételáron megvásárolja. 
 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: polgármester 
 

2. A vételárat a költségvetési rendelet módosításában szerepeltetni kell.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
 
VII. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelésére vonatkozó 22/2012. (II. 
23.) sz. határozat módosítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

Sisák Imre: A Balassagyarmati Törvényszék cégbírósága az önkormányzat képviselő-testületét arra 
kérte, hogy javítsa a Városgazdálkodási Kft. törzstőke emeléssel kapcsolatban hozott korábbi döntését. 
Megkapták a képviselő-testület tagjai azt a határozati javaslatot, amely erről szólt. Azt kéri, hogy a mai 
napon, a képviselő-testület ülése előtt kiosztott és szintén még a cégbírósággal egyeztetett módosított 
határozati javaslatot fogadják el. A képviselő-testület több alkalommal is megemelte a 
Városgazdálkodási Kft. törzstőkéjét. Többek között akkor, amikor a város-rehabilitáció keretében a 
városi piacnak a felújítására került sor. Összességében itt volt egy 53 millió 100 ezer forintos törzstőke 
emelés, illetve a költségvetési rendelet elfogadásakor további 16.8 millió forinttal emelték a 
Városgazdálkodási Kft.-nek a törzstőkéjét.  

Kérdés: nem hangzott el. 

Vélemény, észrevétel: 
 
 Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 4 igen egyhangú 
szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  

Robotka Róbert: Nincs szóbeli kiegészítése. 

Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
144/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. taggyűlése megismerte és megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. törzstőke felemelésére vonatkozó előterjesztést, határozati javaslatot, és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. Az alapító (képviselő-testület) megállapítja, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. tőrzstőkéje – a már eddig befizetett és rendelkezésre bocsátott összegekkel 
együtt 53.100.000.- azaz (Ötvenhárommillió-egyszázezer) forint, amely 23.100.000.- 
(Huszonhárommillió-egyszázezer) forint készpénzből, és 30.000.000.- (Harmincmillió) forint 
nem pénzbeli betétből, apportból áll.  

 
2. Az alapító (képviselő-testület) elhatározza, hogy a KFT eddigi jegyzett tőkéjét felemeli. A 

képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. tőkéjét 16.800.000.- 
(Tizenhatmillió-nyolcszázezer) forint összegű készpénzzel felemeli. Ennek alapján a gazdasági 
társaság jegyzett tőkéje 69.900.000.- (Hatvankilencmillió-kilencszázezer) forint, amely 
39.900.000.- (Harminckilenc millió- kilencszázezer) forint készpénzből, és 30.000.000.- 
(Harmincmillió) forint nem pénzbeli betétből, apportból áll. 

 
3. Az alapító (képviselő-testület) a 16.800.000 (Tizenhatmillió-nyolcszázezer) forintból 8.800.000  

(Nyolcmillió-nyolcszázezer) forintot 2012. 07.31. napjáig, míg 8.000.000 (Nyolcmillió) 
forintot 2012. 11.30-ig utalja át a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az OTP 
Banknál vezetett 1174102420024073 számú számlájára. 

 
4. Az alapító (képviselő-testület) felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT. 

igazgatóját, hogy a tőkeemelés átvezetése iránt a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságánál 
– jogi képviselő bevonásával 60 napon belül – intézkedjen. Ennek kapcsán a 2012.03.01.napján 
módosult Gtv. rendelkezései szerint dolgoztassa át az alapító okiratot.  

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   szöveg szerint  
 
 
VIII. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája igazgatói megbízással kapcsolatos eljárás 
eredményének megállapítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

Sisák Imre: Tájékoztatja a város lakosságát, hogy a pályázat sajnos nem vezetett eredményre. Egyetlen 
pályázó volt, de a pályázata nem felelt meg a jogszabályi elírásoknak. Ezért nyilvánvalóan a képviselő-
testület jogszerűtlen döntést nem hozhat, nem nevezheti ki ezt az egyetlen pályázót. Azt kéri a 
testülettől, hogy a határozati javaslatot támogassák.  

Kérdés: nem hangzott el. 

Vélemény, észrevétel: 
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Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 5 igen 
egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
145/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Pásztó Városi Önkormányzat 
Általános Iskola igazgatói megbízásra vonatkozó előterjesztést.  
Megállapítja, hogy a pályázatra érkezett pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek, mivel a 
pályázó pedagógus szakvizsgával nem rendelkezik, így a pályáztatás eredménytelenül zárult. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 
IX. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája igazgatójának megbízására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: megköszöni Édes Attila úrnak az elmúlt évben kifejtett tevékenységét, amelyet az 
Általános Iskola vezetésével összefüggésben tett. Igen faramuci helyzetet okozott és jól mutatja, hogy 
a közoktatás, köznevelés területén milyen kaotikus állapotok vannak: Édes Attila képviselő urat 2008-
ban nevezte ki a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatójává az önkormányzati képviselő-testület. Ez 
egy 5 éves megbízás volt, tehát jövőre járna le az 5 éves megbízása. Az elmúlt időszakban jó néhány 
változtatásra került sor, merthogy bizonyos OM azonosító szám miatt, ami nekik mintegy 20 millió 
forintos többlet támogatást eredményezett az állami költségvetésből, össze kellett vonják az általános 
iskolát, aztán meg kellett bízniuk az igazgatással xy-t, aztán utána más egyéb változtatások miatt 
megint csak változás következett. Bár van valakinek 3 diplomája, de kitaláltak dolgokat, ami nem teszi 
lehetővé a kinevezését. Most elérkeztek oda, hogy Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 
közoktatási törvény és a végrehajtását szolgáló jogszabályok alapján úgy tűnik, hogy legalábbis 
belátható időn belül, utoljára fog megbízni igazgatót az Általános Iskola élére. Azt, hogy 2013. január 
1-jén pontosan mi fog történni, azt még nem tudják, egy dolog tűnik biztosnak, hogy az állam a 
pedagógusoknak az alkalmazását és az általános iskolákban a szakmai irányítását átveszi. Ez azt fogja 
eredményezni, hogy a Pásztón működő iskolának az igazgatóját nem Pásztó Város Önkormányzata, 
hanem valószínűleg az EMMI-nek a minisztere fogja majd kinevezni. Most viszont nyilvánvalóan a 
képviselő-testületnek ezt a döntést meg kell hoznia és a jogszabályok szerint az Általános Iskola 
Szervezeti és Működési Szabályzatát kell ebben az esetben mindenképpen mérvadónak tekinteniük. 
Ennek megfelelően az Általános Iskola igazgató-helyettesével, Szabó Zsolt úrral tárgyalást folytatott 
és felkérte arra, hogy vállalja el az Általános Iskola igazgatói posztjával összefüggő megbízatást. A 
tisztelt képviselő-testületnek azt javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő 2012. július 16 – 
2013. július 15-ig terjedő időszakra bízza meg az igazgatói feladatok ellátásával. A megbízott vezető 
illetményét bruttó 260 ezer forintban, magasabb vezetői pótlékát pedig 46 ezer forintban  határozza 
meg.  

Szabó Zsolt: Köszöni a felkérést, hiszen ez bizalmat jelent a személye felé. Reméli a bizalommal és az 
elvárásokkal meg fog tudni birkózni és a feladatot megfelelő módon el fogja tudni látni. Azért vállalta 
el, mert aki helyettesi feladatokat lát el, annak számolni kell azzal, hogy adódhatnak olyan események, 
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amelynek során a vezető személyét helyettesíteni kell. Ez most megint egy ilyen extrém helyzet, 
amikor nincsen vezetője az intézménynek és így, mint az SZMSZ-ben leírtak szerint őt tudják 
megbízni a feladattal. Úgy látja, hogy ezt a feladatot el kell vállalnia, ez így korrekt és ezért gondolta, 
hogy ezt a feladatot ebben az évben elvállalja.  

Kérdés: nem hangzott el. 

Vélemény, észrevétel: 
 
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 5 igen 
egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Kíván a bizottság az igazgató 
úrnak erőt, kitartást, egészséget és mindent, ami jó! 
 

Volek György: Szabó Zsolt urat régen ismeri, fiatal tanárként került hozzájuk az iskolába. Nagyon 
agilis, rátermett egyéniség vezetésre, testnevelő tanárként és igazgató helyettesként szintén, csak jókat, 
kiválókat tud róla mondani, úgy érzi, hogy a feladattal meg tud birkózni és a testület támogatását is 
bírja mind a két tagiskolában. Azt kéri tőle, hogy ugyanolyan lelkesen, ugyanolyan rátermett módon, 
mint, ahogyan régen csinálta, végezze a munkáját mindnyájuk megelégedésére és a gyermekek 
tudásának gyarapodására, kéri azt, hogy mindkét iskolában legyen jelen, mind a Dózsa mind a 
Gárdonyi Iskolában. 

Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
146/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola 
vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásával a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
helyettesítés rendjének megfelelően 2012. július 16 - 2013. július 15-ig Szabó Zsolt urat bízza meg. 

A megbízott vezető illetményét 260.000 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 46.000 Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 

Sisák Imre: Igazgató úrnak sok sikert kíván, jó munkát és jó egészséget és azt, hogy meg tudjon 
birkózni a vezetésével a tantestület az új, 2013. január 1-től következő kihívásoknak.  

 
X. NAPIRENDI PONT:  
 
Beszámoló a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ tevékenységéről. 
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska intézményvezető 

Antalné Prezenszki Piroska: a vezető társával egy olyan beszámolót próbáltak összeállítani, amely 
tükrözi azt a tevékenységet, amelyet a kultúra területén kifejtenek, mindazt az elvárást, ami a lakosság 
felől és a fenntartó felől érkezik és azt, hogyan tudják ezt megvalósítani. Tegnap a bizottsági ülésen 
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részletesen beszéltek erről, most egy gondolatot olvasna fel, ami a bizottsági ülés után született meg 
benne és aminek a kerete sokuknak ismerős lesz: ”A kulturális tevékenység olyan mint egy kút, 
értékeinél fogva mély és tiszta, minél több vizet veszünk belőle annál több és frissebb marad. A 
kultúra emberei kapták a feladatot, hogy őrizzék élő forrásként ezt a kutat, gondoskodjanak a 
tisztaságáról, építsenek köré pihenőhelyet. Kínáljanak hűs árnyat az oda érkezőknek, tömlőt és vödröt, 
hogy vizet tudjanak húzni és kancsót, poharat, hogy inni tudjanak. Nagy a konkurenciánk, hiszen amit 
nyújtunk, ahhoz az embereknek ki kell mozdulni otthonról, fel kell állniuk a kényelmes fotelekből a 
net és a Tv elől, kiszabadulni a kényszeres házimunka rabságából, elindulni a szabadba. Lesznek, akik 
soha nem teszik meg ezt a lépést. Nem kóstolják meg ezt a hűs vizet, ők nem érzik a hiányát sem. 
Mások eljönnek egyszer-kétszer, de úgy érzik túl nagy az áldozat. Túl nagy áldozatot jelent számukra, 
hiszen van otthon is víz, igaz, hogy csapból, klórosan és langyosan, de azért van. Vagy kinyitják a 
hűtőt és kiveszik az előgyártott vizeket. Ők éreznek néha kicsi vágyat a rég kóstolt víz után. De ezt 
legyőzi a sok-sok fontos emberi feladat. És vannak olyanok, akik eljönnek és  vissza-vissza térnek a 
kúthoz a vízért, a jó levegőért, a kulturált környezetért, a kút körül gyülekező hasonló gondolkodású 
emberek társaságáért, vagyis a közösség és önmaguk építésére. Ők később segítenek a kút 
tisztántartásában, ápolásában, és másokat is megszólítanak, elhívnak. Ezt látva érik meg a mi 
munkánk. Mindez hosszú út, sok idő és áldozat, ami nem csak a mi felelősségünk, hanem azoké is, 
akik a kút védelmére, a hagyományok ápolására, az értékek megbecsülésére őrzőkként állítottak 
bennünket.” 

Kérdés: nem hangzott el. 

Vélemény, észrevétel: 
 
Barna Tiborné: amikor olvasta az anyagot, habzsolta, hogy milyen sok jó történik és nagyon megfogta 
őt először is Benedek Elek idézete, hogy: ”Mint a házat, úgy a kultúrát is alulról kell kezdeni építeni. 
És hol? A gyermek kultúránál.” Ha ezt most hallja valaki akkor azt mondja, hogy aki hallja, adja át. 
Mert valóban, amikor a kultúra és az oktatás ilyen helyzetben van, ellehetetlenítik tulajdonképpen, 
akkor ez a beszámoló valahogy jókedvre deríti az embert és azt mondja, hogy van remény, hogy lesz 
jobb is. A beszámoló nagyon alapos, minden tevékenységi területre kiterjed. Minta értékű, hogy mind 
az uniós pályázatokat, mind a hazai pályázatokat maximálisan kihasználják. Partnerek a térségi 
szakmai napok szervezésében, olvasást népszerűsítő akciókban. Fontos most az olvasást népszerűsítő 
akció, mert a gyerekek az internet, a számítógép előtt ülnek. Országos „tini” és „nagyi” könyvtári 
napokat tartanak. Az intézmény erőssége, hogy jól használja a közösségben rejlő lehetőségeket. Ha 
mindenhol, minden településen ilyen intézmény működik, akkor büszke lehet az a település és Pásztó 
büszke lehet az intézményeire. Gondol az általános iskolára, az óvodára, a könyvtárra és a kultúra 
házára. Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 5 igen egyhangú 
szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Sisák Imre: Ő is szeretné megköszönni azt a munkát, amely a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központban folyt és folyik jelen pillanatban is. Nem illik a kultúra kapcsán csak pénzről 
beszélni, de azért az, hogy négy európai uniós pályázat mentén 56 730 707 Ft nyert az intézmény, ezt 
nem lehet szó nélkül hagyni. Ez ugyanis Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes 
költségvetési rendeletek elfogadásánál mindenképpen megkönnyítette a dolgát. Remélhetőleg a most 
benyújtott és támogatott pályázatok ugyanilyen eredménnyel fognak majd járni. Sokszor sokan azt 
mondják, hogy Pásztón kevés a rendezvény, kevés az esemény. Az előző napi bizottsági ülésen is 
elmondta, hogy ott tart, hogy bár szeret és próbál eljutni minden egyes kulturális eseményre, de lassan 
ez már számára lehetetlené válik, hiszen folyamatosan jönnek rendezvények és sokszor még 
keresztezik is egymást, tehát az embernek válogatnia kell, hogy mikor, hová menjen el. Azok a 
rendezvények, amelyeket közösen megálmodtak, többek között a Zsigmond nap, amelyet 2007-ben a 
város 600 éves városi évfordulóján tartottak és azóta folyamatosan évről évre visszatérően 
megrendeznek, vagy a Szent Magdolna napi falunap, vagy a mátrakeresztesi búcsú augusztus 15-éhez 
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közel, vagy augusztus 20., vagy a Szőlő és Bor ünnep és sok-sok más egyéb esemény egyértelműen 
mutatják, hogy Pásztón igenis színvonalas rendezvények vannak. Amit egy picikét talán hiányol az, 
hogy a lakosság nem mindig értékeli megfelelően azt a hihetetlen komoly munkát, amelyet nem csak a 
Könyvtár és Művelődési Központ, hanem vele együtt a gyermek intézmények is elvégeznek. A 
Zsigmond napon nem volt olyan korosztály, ahol ne tudhatott volna magáénak egy-egy színvonalas 
rendezvényt a legkisebbektől a legidősebbekig a város teljes lakossága. A Vitéz László-féle gyermek 
színi előadás csoda volt. Azon viszonylag még szép számban is voltak, viszont a Zsigmond napot nem 
olyan számban látogatták a város polgárai, mint ahogy az egyébként elvárható lett volna, illetve a 
munkával és az anyagi ráfordítással összhangban állt volna. Ráadásul mindenhol közzétették és 7 óra 
felé ballagtak kifelé nagyon sokan és  kérdezték, hogy akkor most milyen programok lesznek még. Ez 
azt mutatja, hogy sem a plakátok, sem a városi televízió képújságja, sem a Pásztói Hírlap és még sok 
minden egyéb másféle információt nem tettek magukévá.  
Nem tudják, hogy az új jogszabályok mit is várnak majd el a pásztói Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központtól és az önkormányzattól, sajnos nem sok jót sejtet a jövőt illetően az új 
szabályozás. Bízik benne, hogy ennek ellenére mindig megtalálják majd azokat a lehetőségeket, 
amelyek az emberek számára a könyvtári szolgáltatásokat és a kulturális szolgáltatásokat lehetővé 
teszik. Köszöni az intézmény vezetőinek az elmúlt években kifejtett igen színvonalas munkát és 
ugyanezt kéri tőlük az elkövetkezendő időszakban is. 
 
Bartus László: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság ülésén elhangzott egy módosító javaslat, 
mely szerint kerüljön bele a határozati javaslatba 6. pontként, hogy a Képviselő-testület az intézmény 
munkáját színvonalasnak ítéli, melyért az intézmény dolgozói dicséretet érdemelnek.  

Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
147/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő - testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Teleki László Városi 
Könyvtár és Művelődési központ tevékenységéről” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 
1. Az integrált intézmény folytassa eddigi jó együttműködésen alapuló tevékenységét városi és 
kistérségi szinten, tanácsadó és koordináló szerepet vállalva a szakmai érdekek képviseletében, a 
tapasztalatok átadásában.  

2. Az intézmény fordítson kiemelt figyelmet a hatályos képviselő-testületi döntésekkel jóváhagyott 
pályázati projektek kivitelezésére, azokat szabályszerűen és sikeresen valósítsa meg. 

3. A könyvtár épületében és hasznosi művelődési házban jelentkező felújítási munkákat fontossági 
sorrend szerint ütemezni szükséges az állagmegóvás érdekében. Keresni kell a művelődési központ 
fűtési rendszerének és hátsó klubövezetének korszerűsítéséhez szükséges források előteremtésének 
lehetőségét. 

4. A jelenlegi információk szerint a szakminisztérium rövid időn belül meghatározza a 
közművelődési és közgyűjteményi feladatok település népessége szerinti szakmai minimumait. Előre 
láthatóan ez azt fogja eredményezni, hogy a jelenleginél alacsonyabb szinten határozza meg a 
feladatokat, mely várhatóan létszámcsökkentést eredményez. E vonatkozásban az intézmény készítsen 
intézkedési tervet, s azt 2012. szeptember 15-ig nyújtsa be a fenntartónak. 
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5. A Képviselő-testület 271/2005. /XII.01./ számú, valamint 144/2006./VI.29./ számú határozatait 
hatályon kívül helyezi. 

6. A Képviselő-testület az intézmény munkáját színvonalasnak ítéli, melyért az intézmény dolgozói 
dicséretet érdemelnek. 

Felelős: intézményvezető 
Határidő: szöveg szerint, illetve folyamatosan 
 
 
XI. NAPIRENDI PONT:  
 
Beszámoló az IPESZ munkájáról  
Előterjesztő: Máté Nándorné intézményvezető 

Máté Nándorné: Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetére az elmúlt 5 évben a változás volt 
jellemző, munkájukat befolyásolták a jogszabályi változások, a szervezet működésében történő 
változások és a humán erőforrás változásai. Az intézmény ezekhez jól alkalmazkodott és egy pozitív 
fejlődési irányt vett fel. Munkájukban cél a gazdaságosság, a hatékonyság, a következetesség, az 
eredményesség és a belső kontroll működésének a figyelembevételével teszik mindezt. Igyekeznek 
megfelelni az újabb és újabb kihívásoknak, például az önkormányzati tűzoltóság pénzügyi-gazdasági 
feladatainak az ellátása, valamint a központi háziorvosi ügyelet feladatainak a pénzügyi-gazdasági 
feladatainak az ellátása, ami nem kis kihívást jelent az IPESZ számára. De nem csak az új 
kihívásoknak szeretnének megfelelni, hanem ugyanilyen fontos továbbvinni a meglévő értékeket, 
hagyományokat az intézmény és a kapcsolódó intézmények tekintetében is. Minden feladat 
programokból áll és ezekhez a programokhoz támogatókra, segítőkre van szükség és ezt a támogatást a 
tisztelt képviselő testülettől az IPESZ megkapta és szeretné megköszönni. A követőknek pedig a 
bizalmát köszöni szépen. 

Sisák Imre: Köszöni a szóbeli kiegészítést. Valóban a folyamatos változások jellemezték az IPESZ 
munkáját, hiszen intézmények kerültek el az elmúlt időszakban Pásztó Városi Önkormányzatától és az 
IPESZ-től is. Pontosan 2007. július 1-jével adták át utolsó Nógrád megyei önkormányzatként a 
Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolát és a Tittel Pál Kollégiumot a megyei 
önkormányzatnak. Ugyanakkor viszont ebben az esztendőben  például az IPESZ-hez, ahogy azt 
elmondta az intézmény vezető asszony, érkezett az Önkormányzati Tűzoltóság és a Háziorvosi 
Ügyelettel összefüggésben is meg kellett tenni a szükséges lépéseket, hiszen az már nem a pásztói 
Margit Kórház fenntartásában működik, július 1-jén pedig a szervezeti és pénzügyi változások is 
megtörténnek. 

Kérdés: nem hangzott el. 

Vélemény, észrevétel: 
 
 Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 4 igen egyhangú 
szavazattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Külön pozitívum, hogy ötéves munkáról 
adott számot az IPESZ vezetése kétéves tevékenység után. Az elhangzottakhoz hozzá kell tenni az 
intézmények pályázati tevékenységében való közreműködésüket. 
 
Sisák Imre: a folyamatos változásokhoz megfelelően alkalmazkodtak. A közelmúltban bekövetkezett 
személyi változások csak jót tettek a szakmai munkának.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
148/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja az 
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetének beszámolóját az intézmény 2007-2011. évi munkájáról, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./  A Képviselő-testület az intézmény gazdálkodását és szervezeti működését eredményesnek és 
színvonalasnak ítéli. 
 
2./ A működőképesség biztosítása érdekében az IPESZ továbbra is törekedjen a gazdaságos, hatékony 
és eredményes gazdálkodásra. 
 
3./ Legyen cél a belső kontrollrendszerek és a kockázatok hatékony felmérése, kezelése és a 
monitoring lehetőségek biztosítása. 
 
 
XII. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás 1. sz. 
módosítása aláírására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

Volek György: Az elmúlt év decemberében alakult meg a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás, 34 település részvételével. A Társulás csak akkor tud továbblépni a pályázat keretén belül, ha 
átalakul jogi személyiségű társulássá. Ennek feltétele, hogy a tagok a társulási megállapodást 
elfogadják. A testület már döntött arról, hogy 0,1%-os arányban vállal önerőt. Az önerő 
megigényléséhez feltétlenül szükséges, hogy jogi személyiségű társulássá alakuljanak át. Salgótarján 
82,45%-ban vállalt önerőt, mert a kisebb önkormányzatok erre nem voltak képesek. A megállapodás-
tervezetet véleményezte valamennyi település. Pásztó a megállapodás 6. pontjában a szelektív és nem 
szelektív hulladékszállítás végzésére a megfelelő közszolgáltató kiválasztására kijelölési jogot szeretett 
volna az önkormányzatok részére. Azonban, ha a Társulási Tanács kezéből kiveszik ezt a jogot, akkor 
közbeszereztetni kell és nincs biztosíték arra, hogy a salgótarjáni, a bátonyterenyei, vagy a pásztói 
városgazdálkodási cég megnyerje azt. Amennyiben a Társulási Tanács kezében marad ez a jog, úgy ők 
a pályázatban nevesíteni tudják, mely cégek vehetnek részt abban és helyzetbe tudják hozni ezt a 
három céget. Ezzel egyet lehet érteni. A 8. pont 3-as alpontjában, mivel Salgótarján vállalta az önerő 
82,45%-át, viszont a törvény értelmében nem rendelkezhet csak 50%-os szavazati joggal, 
Bátonyterenye a lakosságszám alapján rendelkezik 14,39% szavazati joggal, a fennmaradó 32,45% 
szétosztására vonatkozott a másik javaslatuk. Pásztó azt szerette volna, ha lakosságszám arányosan 
osztják szét. A Társulási Tanács ülésén elhangzott egy olyan javaslat, hogy minden település egyenlő 
arányban részesüljön ennek a jognak a szétosztásában. Ez utóbbi javaslat lett befogadva. Pásztó Városi 
Önkormányzatnak érdeke a pályázatban való részvétel, hogy korszerűsíteni lehessen a 
Városgazdálkodási Kft. tevékenységét, valamint a hulladékgazdálkodást. Gépjárművek, hulladékudvar 
kerülne Pásztóra, valamint a Városgazdálkodási Kft. is helyzetbe lenne hozva.  

Kérdés: nem hangzott el.  

Vélemény, észrevétel: 
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Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 3 igen, 1 
tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.  

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
149/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosításának aláírására tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Pásztó Város Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 1. számú módosításának és az 
ahhoz csatolt egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács 2012. június 29-i 

ülésén a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá 
történő átalakulását a többi Tagönkormányzat polgármesterével egyhangúan kimondja. 

Határidő: 2012. június 29. 
Felelős: polgármester 

 
3. A Képviselő-testület - a törvényi kereteket figyelembe véve - a települési szilárd-

hulladékkezelési önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra ruházza át a Projekt sikeres 
megvalósítása érdekében az alábbi hatásköreit:  

 
a) a KEOP pályázat keretében megvalósuló települési szilárd-hulladék ártalmatlanítását szolgáló 

létesítmény létesítése, fejlesztése és működtetése, 
 

b) begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és 
hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítése és működtetése az önkormányzat 
területén, 

 
c) az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésének, 
szállításának megszervezése,  

 
d) a közszolgáltatás ellátására feljogosított közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési szilárdhulladék-elhelyezés céljából történő rendszeres 
elszállítása,  

 
e) a KEOP pályázat eredményeként létrejövő létesítmények, eszközök működtetése, a szelektív-
és nem szelektív hulladékszállítás végzésére a Kbt. és a Vhr. szabályainak megfelelő 
közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga,  
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f) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 
megkötése a Tagönkormányzatok javára.  

 
A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti az Önkormányzat 2013. január 1-ig fennálló, 
hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. A Társulás az átruházott 
hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.  

Határidő: 2012. július 1. 
Felelős: polgármester 
 
 

XIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Kövicses patak hasznosi mederrendezéssel érintett területei tulajdonrendezésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: gőzerővel folyik a Kövicses mederburkolása. Azonban néhány tulajdonos területén 
munkálatokat kell végezni. Bár van egy háromméteres fenntartási sáv, mégis szerencsés, ha 401,1 m2-t 
a patak területéhez az önkormányzat megvásárol. Erre a források rendelkezésre állnak.  
 
Kérdés: nem hangzott el. 
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal javasolja 
elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
150/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megismerte és megtárgyalta a Kövicses patak 
hasznosi mederrendezéssel kapcsolatos pályázat megvalósításával összefüggésben tett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza. 

A Képviselő- testületnek szándékában áll a pályázat akadálymentes, eredményes megvalósítása 
érdekében a 3338 hrsz Kövicses patak Dobó úti híd alatti jobb parti szakaszán, a patak területére 
adásvételi szerződést kötni. 

Az előterjesztésben szereplő kiadásokra a pénzügyi fedezet a költségvetésben a pályázat előkészítési 
költségeinek előfinanszírozását szolgáló költségkeret terhére biztosított. 

Az önkormányzat a pályázathoz készült értékbecslés alapján vételi ajánlatot tesz a tervező által 
készített terület kimutatás szerinti ingatlanrészekre. 

Amennyiben a vételi ajánlat minden esetben elfogadásra kerül, felhatalmazza a polgármestert a 
változási vázrajz elkészíttetésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

 
Határidő: 2012. aug. 31. az ajánlat elfogadásra, ill. 2012. szept. 30. az adásvételre 
Felelős: polgármester 
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XIV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés c. 
pályázatbenyújtásához szükséges döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető 
 
Bartus László: nincs szóbeli kiegészítése.  
 
Kérdés: nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a határozati javaslatot 5 igen egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
151/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 

1. A képviselő-testület Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája  TÁMOP-3.1.11-12/2 
Óvodafejlesztés c. pályázat módosításának benyújtását támogatja. 

 
 
XV. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat a TÁMOP-6.1.2.-11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális 
színterek c. pályázatban való részvételre 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Kérdés: nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Barna Tiborné: az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a határozati javaslatot 5 igen egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
152/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TÁMOP - 6.1.2/11/1 Egészségre 
nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. pályázat feltételeit, támogatja 
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a pályázat benyújtását és vállalja, hogy nem hoz olyan döntést, ami a pályázat megvalósítását és 
fenntartását akadályozná. 
 
A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központot alapító okiratában szerepeltetni kell a 
rendezvényszervezés tevékenységet az egyszerűbb pályázati tervezés és elszámolás érdekében.  
 
Határidő: értelemszerűen, az alapító okirat módosítására 2011. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
XVI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztésére Boldog-Salgótarján települések közötti 
szakaszon 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: a bizottsági ülésen részletesen kitárgyalták az előterjesztést.  
 
Mészáros Sándor: két komplex, regionális projektet készítettek elő az észak-alföldi és az észak-
magyarországi régióban, mely összesen 190 km kerékpárutat tartalmaz. Ebből Boldog és Salgótarján 
közé 85 km kerékpárút esik. A pályázat ezen túlmenően kerékpárokat, gps-t, kerékpárkölcsönző 
helyek kialakítását is magában foglalna, valamint turisztikai kiadványt és egyéb marketing elemeket. 
Az első körben 5,5 milliárd forintra becsülték a két projekt nagyságát. A pályázati kiírás miatt 2 
milliárd forint alá kellett húzni külön-külön. Ez ebben az esetben 1,93 milliárd forintot jelent. Pásztóra 
423 millió forinttal van betervezve. A kiíráskor 95%-os támogatottságot élvezett a projekt, emiatt 
Pásztó Városi Önkormányzat nem tudott a pályázaton részt venni. Azóta a pályázatot kiemelt 
projektként támogatják. Problémát okoz, hogy Pásztó Fő útjára tervezték a kerékpárutat, valamint nem 
lehet tudni azt, hogy milyen építési és ún. soft projekt elemeket terveztek Pásztóra. A Fő úton a 
kerékpárút nem kivitelezhető, ezért a Kövicses patak partjára tervezik azt. A konzorciumi szerződés 
aláírásához nem áll rendelkezésre megfelelő információ.  
 
Sisák Imre: az első fordulós pályázatot benyújtották a NORDA részére. Pályázati kötelezettség volt, 
hogy személyesen kell benyújtani a pályázatot a NORDÁ-hoz, de mivel ezt postai úton tették meg, így 
az első fordulós pályázatot elutasították. Azt ígérték, ettől függetlenül nem lesz probléma. Egyetért 
azzal, hogy kerékpárút létesüljön, de azzal nem, hogy mindenféle egyeztetés nélkül tegyék ezt. A Fő 
úton kizárt dolog, hogy felfestésre kerüljön a kerékpár nyomsáv, de a 423 millió forint biztosan 
elegendő lenne arra, hogy a Kövicses patak mentén létesítsenek ilyet. A pásztói 2408-as főközlekedési 
út másfél km-es belterületi szakaszának és a Mátrakeresztesen keresztül vezető, 2408-as főközlekedési 
út 2 km-es belterületi szakaszának a teljes útpályás, új aszfaltszőnyeggel történő ellátása és a Csillag 
téri körforgalom 147,5 millió forintba került. Tehát bőven elegendő lenne a 423 millió forint a 
kerékpárút megépítésére a Kövicses patak mellett. Amikor a projekt vezetői beszámolnak a testület 
előtt és a szakmai-műszaki egyeztetés is megtörténik, akkor tudnak a kérdéssel foglalkozni. A tervezés 
céljaira, az előkészítéshez több tízmillió forintot kellene biztosítani.  
 
Kérdés: nem hangzott el. 
 
Vélemény, észrevétel:  
 
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a kezdeményezést támogatandónak tartja, 
azonban a feltételek és az információ hiánya miatt nem javasolja, hogy a konzorciumi szerződést 
aláírják, ezért a határozati javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal támogatja.  
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Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
153/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja: 
 

1. A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése Boldog - Salgótarján települések közötti 
szakaszon megnevezésű projektről szóló tájékoztatást. 

2. Megállapítja, hogy a projekt előkészítettsége igen vázlatos, hiányos és az esetleges 
Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásához szükséges információk nem állnak 
rendelkezésre. További információk beszerzése szükséges. 

3. A hiányzó dokumentumok bekérése, valamint a következő Képviselő-testületi ülésen a projekt 
vezetőjének, szakembereinek tájékoztatója az előzetesen megküldött írásbeli információk és a 
szóbeli előadás alapján. 

4. Pásztó Város Önkormányzata a fennálló hiányosságok miatt semmilyen jognyilatkozatot nem 
tesz és kötelezettséget nem vállal. 

 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Polgármester 
 
 
XVII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 2012. II. félévi ülésterv elfogadására 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sisák Imre: a szükséges és indokolt esetekben más napirendek megtárgyalására is sor fog kerülni, ez 
csak egy váz. Októberben a Pásztói Városi Rendőrkapitányság rendhagyó módon, ismételten be fog 
számolni a város közbiztonságának helyzetéről. Nem véletlenül kérik ezt, az elmúlt időszakban jó 
néhány, a közrendet, közbiztonságot érintő cselekmény elkövetésére került sor. Sok esetben történt 
betörés, a Munkácsy utcában, a Mátraszőlősi úton, a Kossuth utcában, a Dózsa György utcában, a 
Kövicses utcában. Több, mint 10 esetről van szó. Az elkövetők ezekben az esetekben nem Nógrád 
megyeiek, előzetes letartóztatásukra sor került. Szomorú kimenetelű közlekedési baleset is történt a Fő 
úton. A pásztói strandot olyan személyek is látogatják, akik zavarják a kint lévők nyugalmát, a 
közrendet megzavarják és fürdőzésre alkalmatlan öltözékben jelennek meg. A strand területén több 
helyen kifüggesztették a házirendet és egy külön felhívást, hogy, aki a kultúrált fürdőzés szabályait és 
a házirendet nem tartja be, azt a strand területéről eltávolítják, továbbá, akik a társadalmi együttélés 
szabályait sértik meg, azokat kitiltják. Kérte a rendőrkapitány urat, hogy működjenek közre a közrend, 
közbiztonság fenntartásában a strandon. Egy mátraverebélyi csoport pénzt, mobiltelefont, egyéb 
tárgyakat lopott a strandon, az egyik sértett észrevette, a helyszínen tartózkodó, civilben lévő rendőr 
közbelépett és az elkövetőket elkapta. A közeljövőben ezt rendszeresíteni fogják, mármint a civil 
rendőri jelenlétet. Az éjszakai fürdőzés sem megengedett, ilyen esetben is intézkedni kellett.  
 
Kérdés: nem hangzott el.  
 
Vélemény, észrevétel: 
 
Dr. Nyíri Ferenc: az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek.  
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Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
154/2012. /VI. 28./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. II. félévi üléstervét elfogadta. 
 
 
Sisák Imre: több napirend nem lévén, közérdekű bejelentések következnek. 

 

Közérdekű bejelentések 

Sisák Imre: az Állami Nyomda képviselőit meghívták a mai képviselő-testületi ülésre. Tárgyalt Tóth 
József úrral, aki a termelési igazgatója a nyomdának. Sajnos azt most már egyértelművé kell tenni, 
hogy a tájékoztatás arról szólt, hogy az Állami Nyomda pásztói gyáregysége be fog zárni. Meghívta az 
Állami Nyomda képviselőit, tegnap jelezte Lángos Gyula úr, hogy a vezérigazgató úr szeretne részt 
venni a testületi ülésen és tájékoztatást adni, de a mai napon ezt nem tudja megtenni. Ezt a következő 
képviselő-testületi ülésen fogják majd megbeszélni. Illetve a Fővárosi Kézműipari Zrt.-nek a humán 
erőforrás osztályvezetőjével folytatott egy telefonbeszélgetést. Egy e-mail-t is küldött részére, amiben 
arra kérte, hogy adjon tájékoztatását, hogy mi is történik tulajdonképpen a telephelyen. Elmondták, 
hogy az ő profiljuk megváltozott munkaképességű embereknek a foglalkoztatása és ahelyett, hogy még 
egy szalagot beindítanának, az történt, hogy mintegy 10 embert elküldtek és 20 embert fölvettek de ez 
a 20 ember mind-mind olyan ember, aki megváltozott munkaképességű. Várja, hogy mikor kaphat 
megfelelő tájékoztatást a kézműipari vállalattól. Az intézkedés megtörtént, a kérés elment írásban is, 
szóban is, bízik benne, hogy előbb vagy utóbb a tájékoztatás is megérkezik. 

Barna Tiborné: A nyilvános wc-vel kapcsolatban elmondaná még egyszer, hogy a jelenlegi állapot 
tarthatatlan. A Gárdonyi utcából szóltak, hogy mivel nincs a kórháznak parkolója a Gárdonyi úton 
jobboldalon, baloldalon végig parkolnak az autók, szemetelnek, csikket szórnak szét, nem tudnak 
kijönni a házakból. Nem tudja, hogy milyen megoldás lehetséges ott. Ugyanakkor a gárdonyis 
játszóteresek szóltak és ezt a Városgazdálkodás igazgatója felé tolmácsolja, hogy ők szívesen, 
társadalmi munkában, amennyiben mód és lehetőség van arra, hogy elkerítsék a játszóteret és drótot 
kaphatnának, akkor ők megcsinálnák ezt. Szóltak a Rózsa és a Vörösmarty utcából a nénik, akik a 
templomba járnak, hogy, ha  lehetne ott valami kis gyalogos utat csinálni, az jó lenne, ugyanis nincsen 
gyalogút és balesetveszélyes. Igaz, hogy akinek kocsija van, az tud közlekedni, de a gyalogosok nem. 
Szóvá tették, hogy a kórház előtt van a kút és nincs mindenkinek pénze büfére, ha arra is van 
lehetőség, hogy azt a kutat ott beüzemelnék, akkor azt kérni szeretnék. Szóltak a Nagymező és a 
Hunyadi úton levő lakók, hogy állítólag leszerelik a gázórákat és a vízórákat. Azt kérdezték tőle, hogy 
a képviselő-testület mit tud ennek érdekében tenni, vagy mit tud segíteni. Aztán elkezdődnek a 
kilakoltatások. Többen szóltak, hogy a Csap úton van egy ház, több jelentkező van arra. Milyen 
lehetőségek vannak, hogy legalább egy család oda tudjon költözni? 

Sisák Imre: A Csap utcában a piachoz tartozóan lett egy lakás megvásárolva, a tulajdonos a 
Városgazdálkodási Kft. Éppen most költözött ki onnan egy család. Figyelmébe ajánlja a 
Városgazdálkodási Kft. vezetőjének, hogy megfelelő körültekintéssel kezelje azt a lakást. Az a lakás 
nem lakhatási célokra lett megvásárolva, hanem a piac területéhez tartozó ingatlanként. És miután oda 
egy család beköltözött, nála is jártak és beadvánnyal fordultak hozzá és az igazgató úrhoz is, mert a 
család élete a megfelelő emberi együttélés szabályain kicsit túl nyúl. Nála nap, mint nap járnak 



 28

emberek olyan problémáikkal, hogy a bankok felmondták a kölcsönüket és árverésre kerül sor a 
lakóingatlanok vonatkozásában és több helyről kérnek ezek az emberek mindenféle segítséget. 
Javasolja nekik, hogy „ügyvédeknek” ne vegyék igénybe a szolgáltatásaikat, mert nagy összegeket 
elkérnek, de azok ellenében semmit nem tesznek. Illetve ők is olyan leveleket küldözgetnek és az 
árverésre készülő cégek, hogy forduljanak az önkormányzatokhoz, mert az önkormányzat 
megvásárolhatja az ingatlant és bérbe adhatja nekik. A választási kampány hevében ez egy közkeletű 
kampánycél volt, hogy majd az önkormányzatoknak biztosítanak erre lehetőséget. Az 
önkormányzatnak erre semmilyen lehetőséget nem biztosítottak. Az önkormányzat nem hitelintézet, az 
önkormányzat nem tud ingatlanokat vásárolni. Az önkormányzatnak az alapfeladatai ellátásához 
szükséges forrásokat sem biztosítja az állam. Arra nyomatékosan szeretné felhívni a figyelmt, hogy 
maximálisan együttéreznek velük, de az önkormányzat egyetlen pásztói, hasznosi, mátrakeresztesi, 
családnak nem tudja megvásárolni az ingatlanát és utána bérbe adni nekik. Ez a bankoknak a 
tevékenységét kell, hogy képezze. A Gárdonyi Géza utcával és a kórházzal kapcsolatosan: a kórháznál 
valóban parkolási problémák vannak. Az egyébként megfigyelhető, hogy általában minden kocsival 1 
vagy maximum 2 személy érkezik tehát a probléma generálja magát. Viszont mielőtt az államnak 
átadták volna a Pásztói Margit Kórházat, a testület az utolsó pillanatban még döntött a Gárdonyi Géza 
utcában egy ingatlannak a megvásárlásáról. Amikor a helyettes államtitkár úr itt járt és arról beszéltek, 
hogy a struktúraváltással, átalakítással kapcsolatos támogatási lehetőségek kapcsán a kórház pályázatot 
nyújt be, akkor nem tartja elképzelhetetlennek, hogy ebből a forrásból, ami 150 millió Ft nagyságrendű 
összeg lesz, annak az ingatlannak az elbontása és azon a területen egy parkoló kialakítása 
megvalósulhasson. Ebbe még az önkormányzat is be tudna kapcsolódni, hogyha végre az Észak- 
Magyarországi Operatív Program keretében kiírnák a gondozóház felújítására a pályázatot, mert a 
gondozóházhoz 6 parkolóra mindenképpen szükségük lenne. Tárgyalt a fűtési bizottsággal, tavaly 
megfelelő segítséget is próbált nekik nyújtani, a TIGÁZ-zal egyeztettek, akkor az órát visszahozták, 
miután kifizettek meghatározott nagyságrendű összeget. De a fűtési bizottság egy önállóan gazdálkodó 
szerv, a fűtési bizottságnak kell tudnia, hogy ő képes-e az elektromos energiaszolgáltatást, a 
gázszolgáltatást, a vízszolgáltatást biztosítani. A vízmű vezetése egyértelműen korrekt volt, ugyanis 
annak ellenére, hogy igen komoly, milliós nagyságrendű  tartozást halmozott föl a társasház a vízmű 
felé, miután a bizottság vállalta, hogy naponta fizeti a most mért fogyasztást, ezért az órákat nem 
szerelte le. Tehát a TIGÁZ-zal és az ÉMÁSZ-szal semmit nem tudnak kezdeni, ezt a lakóknak sajnos 
maguknak kell megoldani. Nyilvános Wc-vel kapcsolatban szeretné felhívni a figyelmet, hogy a 
pásztói piac a hét hat napján nyitva van és a pásztói piacon nyilvános Wc rendelkezésre áll. Ettől 
függetlenül az lenne az igazán célszerű, ha a városközpontban is lenne egy Wc.  

Dr. Tasi Borbála: Azt tudja megismételni, amit már korábban is elmondtak, hogy a városközponti 
nyilvános Wc-vel kapcsolatos építéshatósági ügyintézésre annak idején Bátonyterenye város jegyzője 
került kijelölésre, miután ügyfélnek minősült a Pásztói Önkormányzat. Legjobb tudomása szerint 
folyamatban van az ügy, magyarul a használatba vételi engedély kapcsán meghosszabbításra került az 
ügyintézés. A másik, hogy nem kötelező önkormányzati feladat nyilvános wc működtetése, 
bármennyire szükség lenne erre. Ugyanakkor a különböző működési engedélyköteles üzleteknél, 
kereskedelmi egységeknél, piacnál feltétel, hogy a vendégforgalomnak biztosítsák ezt a szolgáltatást 
vásárlási kötelezettség nélkül is. Ugyanakkor tény, hogy az adásvételi szerződés városközponti 
nyilvános wc épületével összefüggésben tartalmaz olyan kitételt, hogy amikor átépítésre kerül ez az 
ingatlan, akkor ezt a szolgáltatást nyújtja majd a tulajdonos.  

Gömbiczné Kanyó Beatrix: Június 4-én kapott írásos kérést arra vonatkozólag, a Fő út 44. számú ház 
lakóitól, hogy előttük és a Gála divatház előtt a padokat nem rendeltetés szerint használják és éjszakai 
dorbézolás, a nyugalmuk megzavarása miatt kérik, hogy ezeket a padokat szállítsák el onnan. Ezt 
szóban jelezte is a rendkívüli ülés alkalmával és mivel egy pad került el, de további kettő ott maradt, 
szeretné most az írásos kérést továbbítani az önkormányzat felé. Ezen kívül a Vár utcai játszótérrel 
kapcsolatban kötelességének érzi elmondani, hogy az ott élők a szükséges alkalmakkor rendszeresen 
vágják a füvet. Ez dicsérendő és úgy gondolja, hogy ez mindenkinek pozitív, viszont valami miatt 
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azért előfordul, hogy egy-egy szakasz kimarad. Kérné a Városgazdálkodási Kft-t, hogy amikor a többi 
helyen vágja, vagy vágatja a füvet, akkor oda is figyeljen és az esetenként szükséges munkálatokat ott 
is végezzék el. Az önkéntes felajánlókat nem kötelezhetik arra, hogy ezt megcsinálják. A Dobó úti 
játszótérrel kapcsolatosan köszöni a polgármester úr jelzését arra vonatkozólag, hogy felvonulási 
területként szolgál most a mederrendezés projektjéhez. Az ott elhelyezett magántulajdonban lévő 
homokozó után érdeklődött és sikerült a sorsát elrendezni. Tudomásul vették a felajánlók, hogy 
akármilyen eszközt nem lehet közterületen elhelyezni. Jelzi, hogy el is szállítják majd az iskola 
udvarának területéről. Viszont ezzel kapcsolatban még azt mondaná, hogy le lett vágva a lakat és nincs 
kulcs hozzá. Ezért a lakat csak visszahelyezésre került és így akárki bejuthat az udvarba. Ajánlja, hogy 
legalább egy kulcsos megoldással küszöböljék ki ezt. Volt egy olyan kérdése, amire a Pénzügyi 
Bizottsági ülésen megkapta a választ, hogy olyan területen, ahol a területet bérbe adta az 
önkormányzat, itt a bérbeadó vagy a bérlő köteles-e az úttestig a fűmentesítést elvégezni? Megkapta a 
választ, hogy a Közút a vágásra köteles, viszont valahogyan értesíteni kellene őket, mert nagyon 
szembetűnő ez a Pásztó és Hasznos közötti területen, a tejüzemmel szemben lévő árokpart 
gazdátlansága.  

Sisák Imre: az nem az önkormányzat területe, mert az egyértelműen a Közútnak a része és 
önkormányzati tulajdonú terület a 2408-as főközlekedési úttal határosan nincs egyáltalán.  

Gömbiczné Kanyó Beatrix: Azt a választ kapta ő is, csak azt szeretné tudni, hogy van-e mód arra, hogy 
jelezzenek annak a magánszemélynek. A következő, hogy a Csokonai Gimnázium felől érkezett kérés, 
ezt megtárgyalták, elvetették, de minimum egy írásos választ szerinte megérdemel a döntésük. A 
hasznosi művelődési ház épületének a felső csatorna vize egy nagyon jelentős árkot mosott ki. Nem 
tudja van-e arra lehetőség, hogy amikor a közmunka programban résztvevő emberek végzik a 
dolgukat, akkor esetlegesen azt az árkot is föl lehetne tölteni, mert eléggé balesetveszélyes. A 
kátyúzással kapcsolatos listában azért nincs benne Hasznos, Mátrakeresztes, mert arra nem szükséges 
kátyúzni? Járdák tekintetében jelezné, hogy az Alkotmány úton, a templomhoz közel a járda egy 
korábbi kútra épült, megsüllyedt és most már balesetveszélyes. Ehhez hasonlóan a Gárdonyi iskola 
előtt kitüremkedik a fa gyökere, meg kellene ezt is oldaniuk, mert, ha jól tudja, akkor ezzel 
kapcsolatban már majdnem per is indult és úgy kellett megbeszélniük és tudomása szerint már jeleztek 
is. Szeretné két rendezvényre felhívni a figyelmet, ami a közeljövőben Pásztón és Mátrakeresztesen 
zajlik. Az egyik a Muzsikál az erdő, amelyiknek 2012 július 1-jén Pásztón egy egész napos 
rendezvénysora lesz, mindenképpen kéri a lakókat, hogy időben nézzenek utána, nehogy úgy, ahogyan 
a polgármester úr említette, amikor a rendezvénynek vége lesz, akkor érdeklődjenek. Hasonlóképpen 
július 4-én Mátrakeresztesen a templomvölgyben, ennek a részleteit azért nem mondja mert 
megvannak a források, hogy hol lehet utána nézni. A rétesfesztivállal, illetve mindkét település 
falunapjával kapcsolatosan amellett, hogy tisztelettel és szeretettel várnak mindenkit a rendezvényekre, 
egy támogatásra szóló kérelmet szeretnének eljuttatni a Művelődési Központtal közösen a képviselő 
társai felé. A hasznosi rétesfesztivállal kapcsolatosan elkészült egy előzetes plakát, arról egy 
fénymásolat is lesz a meghívóban. Még vannak dolgok, amik erről lemaradtak és szeretné ezt 
kiegészíteni azzal, hogy a pásztói Szabadidő Sportegyesület szervezésében Parádi László vezetésével a 
fesztiválhoz kapcsolódóan hosszú-, közép-, és rövidtávú országosan meghirdetett gyalogtúra is 
megrendezésre kerül. A továbbiakat megtalálják a kérelemben, illetve a meghívóban. 

Sisák Imre: A szükséges intézkedéseket meg fogják tenni. 

Dr. Nyíri Ferenc: Két közérdekű bejelentése lenne. Az egyik, hogy már több hete lehet azt érezni, hogy 
bűz lengi körül Pásztót. Ez előfordul délután, este, de gyakran délelőtt vagy reggel is lehet érezni. 
Azért szól, mert van, aki ezzel együtt tud élni, de van, akinek érzékeny az orra erre és szeretné, hogyha 
ez megszüntetésre kerülne és szeretné megkérdezni, megtudhatnák-e, hogy mi ennek a rendszeresen 
előtörő bűznek az oka Pásztón, esetleg lehetne-e az irányba tenni, hogy ez megszűnjön? A Fő utcán 
több ingatlannál is tapasztalja, hogy a járdára néző falnak a vakolata ráhullott a járdára. Nem akar 
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házszámokat mondani, de lehet tapasztalni ezt. Azt kéri a hivataltól, hogy mérje fel a helyzetet és a 
tulajdonosokat szólítsa fel, hogy ezt a helyzetet szüntessék meg a Fő utcán, mert a járókelők ott 
kerülgetik ki a törmelékeket. Most zajlik az Európa-bajnokság és köszöni a lehetőséget polgármester 
úrnak, hogy a sportszerető közönség kimehet a strandra megnézni a döntőt. De fontos az is, hogy jövő 
héten szombaton, este 6 órakor a Pásztói öregfiúk labdarúgó csapata vendégül látja Szurdokpüspökit és 
arra is várják az érdeklődőket. Amennyiben lehet ezt közhíré, szeretné tenni.  

Édes Attila: A múlt hónapban volt szó az ivókutakról, akkor is jelezte, hogy a hivatallal szemben lévő 
parkban, a könyvtár mögött is van egy kút, amit ivásra nem lehet használni. Ez ügyben szeretné, ha 
valamit lehetne cselekedni. 

Sisák Imre: a három ivókút, amelyet a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. korábban üzembe helyezett, fel lett 
újítva. A közkifolyó beüzemelésre nem kerülhet, pontosan Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének van erről döntése, mert, ahol megfelelő vízvételezési lehetőség van, tehát nincs 
vízkorlátozás, ott a közkifolyók beüzemelésre nem kerülhetnek. A paddal kapcsolatban azt elfelejtette 
mondani Gömbiczné Kanyó Beatrix képviselő asszonynak, hogy a város-rehabilitációs projektben 
konkrétan meg van határozva, hogy hova, mely ingatlanok elé kerülnek ki padok. Ha jön egy 
ellenőrzés és a padokat nem találják a megfelelő helyen, akkor onnantól Pásztó Városi 
Önkormányzatát megfelelő felelősségre vonás fogja majd érni. Mindazonáltal természetesen azzal 
egyetért, hogy senkinek nem tetszik, ha éjszaka randalírozó fiatalok nem megfelelő módon használják 
a dolgot. Megvizsgálják ezeknek a padoknak a kérdését és, ha lehet ahol+ célszerű lenne az 
elhelyezésük, akkor oda kiraknák.  
Több bejelentés nem lévén, a munkát megköszöni, az ülést bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Sisák Imre         Dr. Tasi Borbála 
          polgármester                  címzetes főjegyző 

 


