
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A képviselő-testület 2013. november 22-i rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó terme, 3060 Pásztó 
Kölcsey F. u. 35. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné, 
Édes Attila, dr. Halász István, dr. Nyíri Ferenc Béla. 
 
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Szabóné Bózsár 
Éva osztályvezető, Bartus László osztályvezető, Malomhegyi Lajos főmérnök, Gyürky-Szabó 
Erika műszaki ügyintéző, Nagy Kálmán tankerület igazgató. 
 
Sisák Imre: Köszönti a képviselő-testület megjelent tagjait, megállapítja a 
határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 6 képviselő jelen van. A 
meghívóban jelzett napirendi pontok közül a Javaslat a pásztói 0121/4. hrsz-ú önkormányzati 
ingatlan értékesítésére vonatkozó döntés felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, mint 
előterjesztő visszavonja. Szavazásra bocsátja a napirendre tett javaslatot. 
 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
242/2013. (XI. 22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat erdei kirándulóhely létesítéséhez szükséges pályázat  

benyújtására.  
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

 
2./ Javaslat Pásztó Semmelweis út 2. sz. alatti Gondozóközpont bútorozására  

beérkezett ajánlatok értékelésére.  
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
3./ Javaslat a Pásztói Általános Iskola Nagymező út 34. sz. épülete /Gárdonyi  

tagiskola/ veszélyessé vált tetőszerkezetének javítására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
I. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat erdei kirándulóhely létesítéséhez szükséges pályázat benyújtására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Pásztó város önkormányzata, mint erdőgazdálkodó, pályázatot nyújthat be 
normatív támogatásra. Több, mint 1 hektáros erdőterületünk van Mátrakeresztesen az erdei 
iskola mellett. Ezen pályázat keretében 2,5 millió forintos közcélú létesítményt hozhatunk 
létre, amely nyársalóknak, filagóriáknak, fedett helyeknek, padoknak, asztaloknak a 
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létesítéséhez nyújthat támogatást. A támogatás 100%-os mértékű, viszont az 
önkormányzatnak, amennyiben megnyeri, meg kell előlegezni az összeget és azt az 
elszámolást követően kaphatjuk meg. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a Hasznosi 
erdei iskolát módosítsuk vagy Mátrakeresztesi vagy Pásztói erdei iskolára. 
 
Sisák Imre: Tárgyalt az Egererdő Zrt. igazgatójával és Mátrakeresztes térségében az állami 
erdőterületen egy tanösvény kialakítására az Egererdő Zrt. pályázatot nyújt be, ami a mi 
érdekeinket szolgálja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
243/2013. (XI. 22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Erdei 
kirándulóhely létesítéséhez szükséges 100%-os támogatottságú pályázat benyújtására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Pásztó167/A erdőrészlet közjóléti hasznosítása érdekében 
elfogadja, hogy Pásztó Városi Önkormányzat bejegyzett erdőgazdálkodóként az 
elkészült közjóléti létesítmények létesítési engedélyezési tervének megfelelően 
pályázatot nyújtson be erdei kirándulóhely kialakítására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerű 
 

2. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a pályázatot meghatározott 
határidőre nyújtsa be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. november 29. 

 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Semmelweis út 2. sz. alatti Gondozóközpont bútorozására beérkezett ajánlatok 
értékelésére. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: 58.942.000 forintot nyertünk el európai uniós támogatásból a Pásztói 
Gondozóközpont felújítására. A bútorozásra 3 ajánlatot kértünk be. A határozati javaslatban 
szereplő D.PROJEKT Bútor Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A bútorok még karácsony 
előtt elkészülhetnek.  
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Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
244/2013. (XI. 22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó 
Semmelweis út 2. szám alatti Gondozóközpont bútorozására beérkezett ajánlatok értékelésére 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a Pásztó Semmelweis út 2. szám alatti Gondozóközpont 

bútorozására vonatkozó ajánlatkérést eredményesnek nyilvánítja, a nyertes ajánlattevő 
a D. PROJEKT Bútor Kft. 
 

2. Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét és a gazdasági vezetőt, hogy a 
nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződést kösse meg. 
Határidő: 2013. november 29. 
Felelős: értelemszerűen 
 

3. Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse. 
 
Határidő: 2013. december 3. 
Felelős: értelemszerűen 

 
 
III.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói Általános Iskola Nagymező út 34. sz. épülete /Gárdonyi tagiskola/ 
veszélyessé vált tetőszerkezetének javítására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Nagy Kálmán Úr a Pásztói Tankerület igazgatója megkeresett, hogy a Gárdonyi 
Géza tagiskola tetőszerkezete oly mértékben megrongálódott, hogy veszélyezteti az épület 
állagát, az ott tanulók, dolgozók állapotát. Időközben kiderült, hogy a tetőszerkezet 
héjazatának a megbontása, a kémény lebontása építési engedély köteles tevékenység. Ezért a 
KLIK-nek, mint az épületet használó fenntartónak el kell készíttetni az építési engedélyt. Ez 
meghosszabbítja a munkák elvégzésének idejét. Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati 
javaslatot úgy fogadja el, hogy egy harmadik pontot is tartalmaz. A 3. pontban az szerepeljen, 
hogy a tervezési költségek figyelembevételével készüljön a megváltozott költségeknek 
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megfelelő új együttműködési megállapodás, melyet a képviselő-testület ülésére be kell 
terjeszteni. Felelős polgármester, határidő értelemszerűen. 
 
Kérdés  nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
dr. Tasi Borbála: A bizottsági ülésen elmondta, hogy álláspontja szerint ezen munkák 
elvégzése a vagyonkezelő kötelessége. A vagyonkezelési szerződésből, ami Salgótarjánban 
2012. december hónapban aláírásra került Nagy Kálmán Úr, valamint az önkormányzat 
képviseletében a Polgármester úr és saját maga részéről, nincs aláírásos példányunk, nem 
kaptunk. Kérése, hogy a tankerület igazgatója tolmácsolja az illetékeseknek, hogy erre igényt 
tartunk. Az abban szereplő előírásoknak megfelelően tudunk a jövőben is hasonló esetekben 
is eljárni. A megállapodás tisztázza, hogy a vagyonkezelőnek mi a kötelessége, s adott 
esetben mi tartozik a tulajdonoshoz. 
 
Nagy Kálmán: Aláírásra kerültek a Központban  a vagyonmegállapodások a múlt héten. Ha 
legközelebb megy a Központba, akkor hozza és szétosztja. Beszkennelt pdf formátummal 
rendelkezik, mely aláírt. A KLIK műszaki főosztálya arról tájékoztatta őket, hogy az 
állagmegóvás és a karbantartás  a működtető, vagyonhasználó feladata. A felújítási rész a 
tulajdonos feladata. Azért osztatta meg a költséget a műszakis ügyintézőjével, hogy a tető 
héjazat és lécezés az ő  feladatuk. A kéménybe beépített elszenesedett szarufa az, ami 
megroggyant, szerencsére, hogy nem volt tetőtűz tőle. Ez régen keletkezett kárból adódott, ezt 
osztottuk a tulajdonossal. Ami a kémény lebontásával kapcsolatos rész, úgy gondolta, hogy 
megosztja a tulajdonos és a működtető egymás között. 
 
Barna Tiborné: A címzetes főjegyző asszony által elmondottakkal egyetért. Úgy gondolja, 
hogy a gyerekek érdekében ezt az előterjesztést a képviselő-testületnek támogatnia kell. 
 
Sisák Imre: A vagyonkezelési szerződés 18. pontja, amit aláírtunk az úgy szól, hogy a KLIK 
gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának megóvásáról, 
karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak 
elvégzéséről, elvégeztetéséről.  Miután a KLIK-nek ettől eltérő az álláspontja, a bizottsági 
ülésen a gyermekeinkre való tekintettel ezt a döntést hozták meg. De bizonyos, hogy az 
elkövetkezendő időszakban viszont ténylegesen a vagyonkezelési szerződésben 
megfogalmazottak szerint kíván az önkormányzat képviselő-testülete eljárni.  
A Jótékonysági bálon elmondta, hogy Pásztó Város Önkormányzat képviselő-testülete a 
központi projektek vonatkozásában jelezte a megyei tervezők felé, hogy szükségesnek tartja a 
Pásztói Iskolacentrumban lévő intézményeknek a felújítását, 1 tanuszoda és 1 sportcsarnok 
megépítését. Ha a fejlesztési államtitkársággal folytatott tárgyalásaink nem vezetnek 
eredményre,  azt kérte, hogy válaszoljon a fejlesztési programirodának a helyettes államtitkára 
arra, hogy lát-e esélyt jövő év január 1-től arra, hogy ez az ÉMOP-os pályázat kiegészüljön és 
ott elnyerjük a 397,6 millió forintot. Ha nem, akkor  a sportcsarnoképítés tovább kerül. Nem a 
tulajdonosoknak a lehetősége lesz az, hogy pályázatot nyújtsanak be európai uniós forrásra, 
hanem a KLIK  döntésén múlik az, hogy kijelöli-e Pásztó városát és az itt lévő tankerületet 
arra, hogy a pásztói Dózsa, Gárdonyi tagiskola, illetve ehhez kapcsolódóan a tanuszoda és 
sportcsarnok megépítésre, felújításra kerüljön. Kéri az igazgató úrtól, hogy haladéktalanul 
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továbbítsa a KLIK felé, hogy tartsák kompetenciában a pásztói fejlesztés lehetőségét.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
245/2013. (XI. 22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Általános 
Iskola Nagymező út 34. sz. épülete /Gárdonyi tagiskola/ veszélyessé vált tetőszerkezetének javítására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Gárdonyi Tagiskola épületén keletkezett hibák 
elhárításához, a balesetveszélyt okozó kémények elbontásához.  

 
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pásztói 

Tankerülete gondoskodjon az építési engedélyezési tervek elkészítéséről, az engedély 
megkéréséről. 
 
Felelős: értelemszerűen 
Határidő: 2013. december 31. 

 
3. A tervezési költségek figyelembe vételével készüljön a megváltozott költségeknek 

megfelelően új együttműködési megállapodás, melyet a Képviselő-testület ülésére be kell  
terjeszteni.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
Sisák Imre: Megköszöni a testületi ülésen való megjelenést. Jelzi, hogy valószínűleg 2013. 
november 28-án lesz rendes képviselő-testületi ülés. Több napirendi pont nem lévén az ülést 
bezárja. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
   Sisák Imre             dr. Tasi Borbála 
 polgármester             címzetes főjegyző 


