
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 5-én 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó 
Kölcsey u. 35. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna 
Tibor Józsefné  Gömbiczné Kanyó Beatrix, Dr. Nyíri Ferenc,  Édes Attila, 
képviselők 
 
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző,  
Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Robotka Róbert VG. Kft. igazgatója, Máté 
Nándorné,  Sárik Jánosné, Antalné Prezenszki Piroska, Odlerné Tiszovszki 
Mária, dr. Hír János intézményvezetők, Szabóné Bózsár Éva osztályvezető, 
Malomhegyi Lajos főmérnök Bartus László osztályvezető, Berzák Gyuláné, Sándor 
Balázs Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Sisák Imre:  Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, mivel a 
megválasztott 9 képviselőből 6 fő jelen van. Dr. Becsó Károly, Dr. Gajdics Gábor és 
dr. Halász István képviselők nem jelezték távolmaradásuk okát. 
A rendkívüli ülés indoka, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetését február 
5-ig be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé. E törvényi előírásnak teszünk eleget. 
A kiküldött meghívóhoz képest további  napirendi pontok  felvételét javasolja a 
következő sorrendben: 
 
2./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke 
 emeléshez szükséges döntés meghozatalára. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
3./ Javaslat a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak  

csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására.  
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

 
4./ Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által az I.  
 világháború centenáriuma alkalmából tervezett rendezvénysorozatra vonatkozó 
 pályázat benyújtására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
5./ Javaslat a Rajeczky Szimpatikusok együttes támogatására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendet.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
36/2014. (II. 5.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
 elfogadására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
 Javaslat kitekintő határozat elfogadására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke 
 emeléshez szükséges döntés meghozatalára. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
3./ Javaslat a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak  

csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására.  
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

 
4./ Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által az I.  
 világháború centenáriuma alkalmából tervezett rendezvénysorozatra vonatkozó 
 pályázat benyújtására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
5./ Javaslat a Rajeczky Szimpatikusok együttes támogatására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
I. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Javaslat kitekintő határozat elfogadására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Az együttes bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták azokat a 
momentumokat, melyek szükségessé teszik a 2014. évi költségvetés  II. fordulós 
tárgyalását. Az I. fordulós költségvetési tárgyalástól eltelt időszakban több pozitív 
történés is volt. Így az elmúlt évben a szerkezetátalakítási tartalékból megkapott 
pénzeket a MÁK iránymutatása alapján szintén be kell építeni a 2014. évi 
költségvetésbe. Úgy tűnik, hogy ezt a pénz minden külön igény nélkül folyósítani 
fogják számunkra, ez  62 millió 966 eFt. A számított pénzmaradvány 280 millió 
901 eFt és várhatóan a 2014. évi költségvetésünk is szufficites lesz. Bízik abban is, 
hogy a helyi adóbevételek a tervezett mértékben, illetve azon felül fognak teljesülni. 
A bizottságokat tájékoztatta arról is, hogy közel 100 milliós nagyságrendű 
fejlesztési, felújítási feladatokat fogunk elvégezni. 



 3

A bizottsági ülésen elhangzott észrevételek, módosítási javaslatok természetesen 
átvezetésre kerülnek  a végleges költségvetés tárgyalásáig. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatot, az intézkedési 
tervet és a kitekintő határozatot.  
 
A költségvetés végleges tervezete még ezen a héten elkészül és a február 12-i 
Képviselő-testületi ülésen kerül ismételten megtárgyalásra.  
Megjelent egy BM rendelet, mely az egyes önkormányzati intézmények kisebb 
mértékű fejlesztési, felújítási feladataira ad lehetőséget pályázat formájában. 
Ennek benyújtási határideje február 13.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: A bizottságok az együttes ülésen megtárgyalták az előterjesztést és 
azt elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Civil tanácsnokként mondja el, hogy a városi 
rendezvénykerettel együttesen elégségesnek találja azt az összeget, amely az 
alapítványok, egyesületek, illetve sport célú szervezetek támogatására került 
beépítésre. Nagyon jónak tartja Tariné Tóth Csilla kommunikációs ügyintéző 
tevékenységét, mivel a mostani I. világháborús pályázatnál is sok segítséget 
nyújtott.  
Településrészi tanácsnokként örül annak, hogy Hasznoson és Mátrakeresztesen a 
ravatalozó remélhetőleg felújításra kerül, illetve bízik abban, hogy a hasznosi 
óvoda felújítására sikerül pályázati támogatást elnyerni. Jó lenne lehetőséget 
találni arra is, hogy a hasznosi és mátrakeresztesi értéktár gyűjteményét az 
érdeklődők megtekinthessék. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
37/2014. (II. 5.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének tárgyalását elnapolja, mivel további központi információk 
szükségesek a végleges költségvetés összeállításához, valamint pontosítani 
szükséges a pénzmaradvány elszámolást és további mellékleteket is pótolni kell. 
 
A költségvetés ismételt tárgyalására és a költségvetési rendelet elfogadására 2014. 
február 12-én kerül sor.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a kitekintő határozatot.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
38/2014. (II. 5.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Az egyes közpénzekről szóló törvényeknek az államháztartás önkormányzati 
alrendszerét érintő módosításáról és azok más törvénnyel való összhangjának 
biztosításáról szóló 2012. évi XVII. törvény és az egyes közpénzügyi tárgyú 
kormányrendeletek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő 
módosításáról szóló 56/2012. (III.30.) kormányrendelete alapján a középtávú 
tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek az Áht. 29. § 
alapján az 1. számú melléklet szerint módosulnak. 
 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke 
emeléshez szükséges döntés meghozatalára. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A Képviselő-testület korábbi döntései kapcsán került most napirendre 
az előterjesztés.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Tasi Borbála: A határozati javaslatról  csak a költségvetés elfogadását 
követően dönthet a Képviselő-testület.  
 
Sisák Imre: Valóban így van. A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, döntés 
pedig a költségvetés elfogadását követően lesz a törzstőke emeléséről. 
 
III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak  
csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására.  
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Megjelent a 8/2014. /I.31./ BM rendelet. A támogatási igényt február 
14-ig kell benyújtani. Kéri, támogassák a határozati javaslatot.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra 
javasolják a Képviselő-testületnek.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
39/2014. (II. 5.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény 
benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat a 2014. évi lakossági ivóvíz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 8/2014. (I. 31.) BM 
rendeletnek megfelelő támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstár 
Nógrád Megyei Igazgatóságához. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet 
pályázathoz szükséges nyilatkozatainak aláírására, és a pályázat benyújtására. 
   

Határidő: 2013. február 14. 
Felelős: polgármester 

 
IV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által az I.  
világháború centenáriuma alkalmából tervezett rendezvénysorozatra vonatkozó  
pályázat benyújtására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Az I. világháború 100. évfordulója alkalmából történő 
megemlékezések méltó megtartására pályázatot írtak ki. Ezzel a lehetőséggel élni 
kívánunk és a maximálisan igényelhető 2,5 millió Ft-ra pályázunk. A Képviselő-
testület biztosítson további 200 eFt-ot a rendezvények megtartására. 
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és egyhangúlag 
elfogadásra javasolják.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
40/2014. (II. 5.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleki László Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és 
tudományos programok, művészeti tevékenységek témában történő pályázat 
benyújtásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:  
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Teleki László 
Városi Könyvtár és Művelődési Központ az első világháborút és a kapcsolódó 
történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító 
kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek témában 
történő pályázat benyújtását.  

 
2. A Képviselő-testület a 2.500.000 Ft nagyságrendű pályázathoz a 200.000 Ft 

önerőt költségvetésében biztosítja. 
 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Rajeczky Szimpatikusok együttes támogatására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre:  Február 20-án kerül megrendezésre a területi népzenei válogató. A 
buszköltség több tízezer Ft-ba kerül. Kéréssel fordultak az önkormányzat felé, hogy 
lehetőség szerint támogatást nyújtson részükre a válogatón történő részvételhez.  
Úgy gondolja, hogy a Sturman Jenőné által vezetett csoport sok dicsőséget szerzett 
már Pásztónak, mindenképpen javasolja támogatásukat. A támogatás összegét a 
polgármesteri rendkívüli keretből biztosítsák részükre.  
 
Dr. Tasi Borbála: Emlékeztet arra, hogy az előző Képviselő-testületi ülésen 
tárgyaltak a város rendezvénytervétől, az előző ülésen pedig a civil szervezetek 
támogatásáról.  Jó lenne az igényeket összegyűjteni és nem egyenként beterjeszteni, 
hiszen ennek éppen az ellenkezőjéről döntöttek a múltkor. Kéri, hogy ezt mindenki 
tartsa szem előtt. Valószínűleg ezek az igények már ismertek voltak az előző ülés 
időpontjában is.  
 
Sisák Imre: Elfogadja a címzetes főjegyző észrevételét. Az I. világháborús pályázat 
már január 5-től benyújtható volt. A Rajeczky Szimpatikusok  kérése viszont most 
vált ismertté. A polgármesternek pedig az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
értelmében lehetősége van a külön keretből 20 eFt támogatás biztosítására, erről 
nem kellene a Képviselő-testületnek döntenie, de fontosnak tartotta, hogy a 
Képviselő-testület tudjon erről. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
41/2014. (II. 5.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rajeczky Szimpatikusok 
elnevezésű hangszeres-énekes együttes támogatásáról szóló javaslatot 
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:  

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000 Ft-tal támogatja a 

Rajeczky Szimpatikusok hangszeres-énekes együttes részvételét 2014. 
február 20-án Szentendrén megrendezésre kerülő VII. Országos Népzenei 
Verseny Pest- és Nógrád megyei területi válogatóján. 

 
3. A Képviselő-testület a 20.000 Ft-os támogatást a polgármesteri rendkívüli 

keretből biztosítja. 
 
Sisák Imre megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 Polgármester      címzetes főjegyző 
 


