
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott  
üléséről. 
 
Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,  dr. 
Becsó Károly,  dr. Gajdics Gábor, Gömbiczné Kanyó Beatrix, Dr. Nyíri Ferenc,  Édes Attila, 
képviselők 
 
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Ferencsik 
Rajmond r.alezredes, Csépe Attila r.őrnagy, Révész Ákos r.alezredes, Robotka Róbert VG. 
Kft. igazgatója,  Sárik Jánosné,  Antalné Prezenszki Piroska, Győriné Új Mária 
könyvvizsgáló, Szabóné Bózsár Éva osztályvezető, Malomhegyi Lajos főmérnök Bartus 
László osztályvezető, Berzák Gyuláné, Sándor Balázs, Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Sisák Imre: Köszönti az ülésteremben megjelenteket és a Városi TV képernyőjén keresztül 
Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes lakosságát. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 
megválasztott képviselőből 6 fő jelen van.  
 
Négy további napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint, melyeket 15., 16., 
17., 18. napirendi pontként javasol megtárgyalni. 
 

 15.  Javaslat Pásztó város területén közvilágítási lámpatestek bővítésére beérkezett   
árajánlatok elbírálására 

 
      - 16. Javaslat a Táncoló lányok szobor körüli szökőkút létesítésére 
 
     - 17. Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaira vonatkozó döntés meghozatalára 
 
    - 18. Javaslat a rendkívüli kiadásokra beadandó pályázat határozatának módosítására.  
 
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
70/2014. (III. 27.) 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 
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2./ Javaslat az Önkormányzat és Szervezi Szervezeti és Működési Szabályainak egyes  
kérdéseiről szóló 4/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Előterjesztő: dr. Nyíri Ferenc Ügyrendi Bizottság Elnöke 
 

3./ Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009. (IX. 30.)  
önkormányzati rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

 
4./ Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének 2013. évi közbiztonsági helyzetéről 
 Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs r.alezredes, kapitányságvezető 
 
5./  Javaslat a közfoglalkoztatásban elvégzendő feladatok meghatározására. 

Előterjesztő: Sisák Imre Polgármester 
 

6./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél keletkezett 
 behajthatatlannak minősülő követelések leírásáról, értékvesztés elszámolásáról. 
 Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató  
 
7./ Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
8./ Javaslat a Pásztói Gondozási Központ által működtetett Idősek Otthona kapacitását 
 érintő javaslat elbírálására. 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
9./ Javaslat a közoktatási intézményi épületek és az oktatáshoz használt eszközök 
 vagyonkezelésbe adására vonatkozó vagyonkezelési szerződések jóváhagyására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
10./ Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft. támogatási szerződés megkötése  
 iránti kérelme elbírálására. 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
11./ Javaslat házi gyermekorvosi megbízási szerződés felmondási kérelem elbírálására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

 
12./ Javaslat a pásztói 3. sz. fogorvosi körzet ellátásra kötött megbízási szerződés 
 módosítására. 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

 
13./ Javaslat a Liget utcai vízvezeték kiváltás közbeszerzési eljárásának lefolytatására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
14./ Javaslat Pásztó, Cserhát ln. 14. III/3. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
  
15./ Javaslat Pásztó város területén közvilágítási lámpatestek bővítésére beérkezett 
 árajánlatok elbírálására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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16./ Javaslat a Táncoló lányok szobor körüli szökőkút létesítésére. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
17./ Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaira vonatkozó döntés  
 meghozatalára 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
 
I. NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót a képviselők 
megkapták. /A jkv-höz mellékelve/. Kiemeli, hogy a hasznosi Pitypang Óvoda felújítására 
benyújtott pályázatot a belügyminiszter úr elbírálta és Tállai András önkormányzatokért 
felelős államtitkár úr arról tájékoztatta, hogy Pásztó Városi Önkormányzat a hasznosi 
Pitypang Óvodára 16.462.000 Ft támogatást nyert el. Ez 1.649.000 Ft-tal kevesebb, mint az 
igényelt. Az ajánlatoknak megfelelően az önkormányzat megteszi a szükséges intézkedéseket, 
mivel a felújítást teljes egészében el kívánja végezni.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a hitelkonszolidáció 2014. február 28-án 
befejeződött. Pásztó Városi Önkormányzattól 159.115.448 Ft tőkét és kamatait vállaltak át. A 
legutóbbi ülésen is tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a pásztói szennyvízberuházás 
III. ütemének megvalósításához igénybe vett OTP LTP hitel törlesztése esetében, amely 2014. 
április 28-án lenne esedékes összességében 137,6 millió Ft-os nagyságrendben, 10,4 millió Ft-
os nagyságrendű tartozása van még az Önkormányzatnak. Mivel gyakorlatilag folyamatos 
előtörlesztés történt, így milliós nagyságrendű kamatmegtakarítás fog keletkezni, így 2014. 
április 28-a előtt Pásztó Város Önkormányzatának nem csak az állam által átvállalt 
hitelállománya lesz nulla, hanem a korábban a lakosságtól átvállalt hitelállománya is. Pásztó 
Város Önkormányzata minden hiteltehertől szabaddá válik.  
 
Dr. Gajdics Gábor érkezik. A képviselő-testület 7 fővel folytatja a munkát. 
 
Kérdés, vélemény, észrevétel nem volt. 
 
Sisák Imre  szavazásra bocsátja az  52/2014 (II.28.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
71/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület az 52/2014. (II. 27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
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Sisák Imre  szavazásra bocsátja az 53/2014 (II.27) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.  
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
72/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület az 53/2014. (II. 27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Sisák Imre  szavazásra bocsátja az 55/2014 (II.27) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
73/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület az 55/2014. (II. 27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a  60/2014(II.27) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A dötnés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
74/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 60/2014. (II. 27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a  61/2014(II.27) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
75/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 61/2014. (II. 27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a  62/2014(II.27) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
76/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 62/2014. (II. 27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Sisák Imre  szavazásra bocsátja a 63/2014(II.27) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghoztatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
77/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a 63/2014. (II. 27.)  számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a  65/2014(II.27) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
78/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület az 65/2014. (II. 27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló 
tájékoztatót. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
79/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
II. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 4/2011.(II.16.) számú önkormányzati rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Dr. Nyíri Ferenc  
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Dr. Nyíri Ferenc: Az SZMSZ módosítását a jogszabályi változások tették indokolttá. A 
módosítás még a mai napon is változott. A módosításról szóló rendelet első szakasza 
kiegészül azzal, hogy a kisebbségi szószóló szövegrész helyébe nemzetiségi önkormányzat 
elnöke szövegrész kerül, ezzel az eredeti SZMSZ 8 szakasz 6 bekezdés f.) pontja is módosul. 
Ezzel egészíti ki a már módosított rendeletet, valamint a 22. szakasznál a 63. szakasz /2/ 
bekezdésében is van módosulás, ez a bizottsági tag összeférhetetlenségét illetve kizárását 
érinti. Ezekkel egészíti ki az SZMSZ módosítását. Kéri a képviselő-testületet a rendelet-
módosítás elfogadására.  
  
Kérdés, vélemény, észrevétel nem volt. 
 
Sisák Imre szavazásra  bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testüle 
9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete 
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. 
 
III. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 35/2009.(IX.30.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Egy dolgot emel ki a rendelet-tervezet módosításának általános indokolásából, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény értelmében a jogalkotás alapvető követelménye, 
hogy a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű és nem ismételhető 
meg magasabb szintű jogszabályi rendelkezés sem. Ezért vált szükségessé a rendelet 
módosítása. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal 
javasolja elfogadásra a rendeletet.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.   
 
A rendeletet 7 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről  
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 
Dr. Becsó Károly érkezik, 8 képviselő van jelen. 
 
IV. NAPIRENDI PONT 
 
Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzetének 2013. évi közbiztonsági helyzetéről. 
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs városi rendőrkapitány 
 
Sisák Imre: A képviselő-testület és saját nevében is gyógyulást kíván Vida Ottó Kolozs 
kapitány úrnak. Köszönti Ferencsik Raymond alezredes urat, Nógrád megye főkapitány-
helyettesét, köszönti Révész Ákos Urat a Pásztói Rendőrkapitányság főkapitányi biztosát, 
illetve Csépe Attila őrnagy urat a Bűnügyi osztály vezetőjét és a jelenleg megbízott 
kapitányságvezető helyettest. 
 
Ferencsik Raymond: Elmondja, hogy két okból is rendhagyó számára ez a mai képviselő-
testületi ülés, hiszen olyan hármas képviseli a rendőrséget, akiknek a jelenléte nem 
megszokott. Vida Ottó kapitány úrnak szintén mielőbbi gyógyulást kíván. Örömét fejezte ki, 
hogy a Főkapitány úr kijelölte erre a feladatra és találkozhat a képviselő-testülettel. A 
Főkapitányság és a saját nevében megköszöni a 2013. évben az önkormányzat és a rendőrség 
közötti együttműködést. Megerősíti, hogy nagyon jó az együttműködés a Pásztói 
Rendőrkapitányság, Pásztó város és a pásztói illetékességi területéhez tartozó 
önkormányzatokkal. A Főkapitányság és a saját nevében is ígéretet tesz 2014. évben is egy 
hasonló jó együttműködésre, legalább olyan eredmény elérését tűzi ki célul, mint 2013-ban 
bűnügyi felderítés, bűnügyi eredményesség, illetve a közterületi szolgálat vonatkozásában. 
Legfontosabb célként az illetékességi terület lakói szubjektív biztonságérzetének fenntartását 
jelölte meg. 2013-ban készült egy lakossági felmérés a rendőrség tevékenységének 
megítéléséről, ez alapján Nógrád megye a 20 megye vonatkozásában az élbolyba került.  
A képviselő-testület ülésén eddig tudott részt venni, mert Balassagyarmatra kell mennie.  Két 
kollégája készséggel válaszol a felmerülő kérdésekre.  
 
Sisák Imre: Felkéri Főkapitány-helyettes urat, hogy tájékoztassa a jelenlévőket és a Városi TV 
adásán keresztül Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes lakosságát, hogy eredményre vezet a több 
éves munka és egy rendőrőrs kialakítására sor kerülhet a Pásztói kistérségben.  
 
Ferencsik Raymond: Elmondja, hogy Kálló vonatkozásában már előrehaladott tárgyalások 
vannak a rendőrőrs kialakításával kapcsolatban. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országos 
Rendőr-főkapitánysággal a szükséges tárgyalások már megtörténtek, vannak még feladatok, 
amit az önkormányzatokkal, gazdasági szervekkel egyeztetni kell. Úgy látja, hogy nagy a 
lehetőség arra, hogy az őrs létrejöjjön. Elmondja, hogy amennyiben ténylegesen létrejön az 
őrs, a Pásztói Rendőrkapitányság személyi állománya plusz létszámmal egy osztály jogállású 
őrsöt fog tudni üzemeltetni, ezáltal magára Pásztó városra sokkal nagyobb rendőri erő 
koncentrálódik majd, hiszen az őrsön szolgálatot teljesítők majd az őrshöz tartozó települések 
vonatkozásában fogják a feladatukat ellátni.  
 
Sisák Imre: Elmondja, hogy korábban Jobbágyival kezdeményezték ennek az őrsnek a 
létrehozását, de egyetértését fejezi ki, hogy Kállón kerüljön majd kialakításra ez az őrs, mert 
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Kálló, Vanyarc, Szirák, Buják bűnügyi szempontból veszélyeztetett terület. Megköszöni 
főkapitány-helyettes úrnak a részvételt és a tájékoztatást. Megkérdezi Csépe Attila őrnagy 
urat, kívánja-e még szóban kiegészíteni az előterjesztést.  
 
Csépe Attila: Igen, néhány gondolattal még kiegészíti. /A szóbeli kiegészítés a jkv-höz 
mellékelve./ 
 
Kérdés 
 
Dr. Nyíri Ferenc: Pásztón a lakosság részéről felmerült az igény a kutyával szolgálatot ellátó 
rendőr járőrözésére. Tájékoztatást kér a felmerült igénnyel kapcsolatban. 
Tájékoztatást kér azzal kapcsolatban is, hogy működik-e Pásztón térfigyelő kamerarendszer, 
ha igen, akkor milyen a tapasztalatuk ezzel kapcsolatban, ha nem működik, akkor mi ennek az 
oka. Az idősek sérelmére elkövetett cselekményekkel kapcsolatban tájékoztatást kér arra 
vonatkozóan, hogy milyen intézkedési terve van a rendőrségnek. 
 
Dr. Gajdics Gábor: A pásztói rendőrkapitányság személyi állományával kapcsolatban korra 
való adatot nem lát a beszámolóban. Korábban 28,5 év volt a kapitányságon szolgálatot 
teljesítők életkora. Kérdése, hogy jelenleg hogy alakul a kapitányság személyi állományának 
az életkora, illetve létszáma? 
 
Sisák Imre: Megkérdezi, hogy a képviselőknek van-e még kérdése a kapitányság 
képviselőihez? Megjegyzi, hogy idilli lenne a helyzet, ha a kapitányság teljesen feltöltött 
állománnyal rendelkezne és kilenc főt nem vezényeltek volna el. 
 
Révész Ákos: Köszönti a Képviselő-testületet és a város lakosságát. Tájékoztatja a Képviselő-
testületet, hogy a kutyás szolgálat ellátásához külön képzett szakember és kutya kell. 
Elmondja, hogy feladata szerint több fajta rendőrkutya van, bombakutató kutyák, nyomkövető 
kutyák, illetve vannak járőrkutyák.  A Pásztói Rendőrkapitányságon sem erre a feladatra 
kiképzett rendőr, sem járőrtevékenységre kiképzett kutya nincs. A kutyás rendőrnek minden 
nap van két óra kutyaápolás, ami időt a szabadság idejére is kapja, ezért megjegyzi, hogy ez 
kétélű dolog, mert ha ez a rendőr elmegy 5 nap szabadságra, közben 10 óra szolgálatot letud, 
tehát a szabadság után kevesebb időd tud közterületen lenni, mert 10 óra mínusszal kezd. Erre 
a szolgálatra maguktól jelentkeznek a rendőrök, eddig erre nincs jelentkező, megjegyzi, hogy 
természetesen nem gördítenek akadályt ez elé. 
A kamerarendszer tekintetében kéri a képviselő-testületet, hogy engedélyezzék az írásbeli 
válaszadást, mert most teljes képet nem tud adni. Elmondja, hogy van kamerarendszer és 
részben működik is. 
Idősek sérelmére elkövetett jogsértéseket kiemelten kezelik. Hangsúlyozza, hogy ezen 
cselekmények megelőzése nem csak a rendőrség feladata, hanem szélesebb körű. Be lehet 
vonni a polgárőrséget, magánszemélyeket, akik különböző jelzőberendezéseket tudnak az idős 
személyeknek adni, ami nem csak támadásjelzésre, hanem esetleges rosszullét esetére is 
lehetőséget ad jelezni.  
A kapitányság személyi állományának vonatkozásában arról ad tájékoztatást,  hogy a 
hiányosságok feltöltésre kerültek, jelenleg 5 próbaidős rendőr teljesít szolgálatot, az 
átlagéletkor tekintetébe pedig folyamatosan fiatalodik a kapitányság, nyugdíjból visszajött 
rendőr jelenleg nincs. A korábbi intézkedésekkel kapcsolatban elmondja, hogy azok 
beváltották a hozzá fűzött reményeket. 7 fő hiány van jelenleg a kapitányságon, amelyet 
mindenképpen fel kell tölteni. Bízik abban, hogy a korábban e-útdíj kapcsán Szécsénybe 
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elvezényelt 6 fő mielőbb visszakerül a pásztói állományba. Arra nem lát esélyt, hogy a 
Salgótarjánba szintén e-útdíj miatt elvezényelt 3 fő visszakerüljön a pásztói állományba.  
 
Sisák Imre: Megjegyzi, hogy a Pásztói Gondozási Központ, mint intézmény jelzőrendszeres 
házigondozó szolgálattal foglalkozik, több, mint 40 idős embernél vannak készülékek 
kihelyezve. Azt kéri  a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjétől, hogy adjanak tájékoztatást a 
Városi TV képújságján keresztül a leggyakoribb elkövetési módokról. Felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy ha ismeretlen, gyanús idősebb autót látnak, írják fel annak színét, típusát, 
rendszámát, nézzék meg a benne tartózkodó személyeket  és hívják a 460-255-ös számot. 
Ezen a számon sajnos munkaidőn kívül nem a Pásztói Kapitányságot érik el, hanem a megyei 
ügyeletet, ezzel kapcsolatban kifejti, hogy ez a döntés nagyban lassítja az ügyintézést. 
Véleménye szerint minden rendőrkapitányságon meg kellett volna tartani a folyamatos 
ügyeletet a hatékony és gyors ügyintézés miatt. Arra biztatja a lakosságot, hogy minden 
gyanús esetet jelentsenek, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy minden ilyen bejelentésnek, 
igazoltatásnak nagy visszatartó ereje van. Az idősek figyelmét felhívja, hogy semmilyen árust 
ne engedjenek be a lakásukba, mert rossz következményei lehetnek. Jónak tartaná, ha esetleg 
nem csak írásbeli, hanem szóbeli tájékoztató is elhangzana ezekkel a cselekményekkel 
kapcsolatban figyelemfelhívó jelleggel.  
 
Vélemény, észrevétel, javaslat 
 
Odlerné Tiszovszki Mária: Megköszöni a rendőrség munkatársainak, hogy a Pásztói és a 
Hasznosi Idősek Klubjában is tartottak már tájékoztatót a lehetséges bűncselekményekkel 
kapcsolatban és jelzi, hogy továbbra is igényt tartanak az ilyen jellegű figyelemfelhívásra.  
 
Dr. Nyíri Ferenc: Az Ügyrendi Bizottság részletesen megtárgyalta a beszámolót és elfogadta a 
szóbeli kiegészítést és a kérdésekre adott választ. Az Ügyrendi Bizottság a beszámolót és a 
határozati javaslatot is elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
Az Ügyrendi Bizottság nevében a teljes rendőri állománynak eredményes és jó munkát kíván.  
 
Sisák Imre: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal épületének tetején lévő antenna 
megrongálódása miatt néhány kamera gyakorlatilag nem működik. Javasolja, hogy a Rétsági 
Rendőrkapitányságról – ha leszerelésre kerül – el lehet hozni egy árbócot, csak a költségét 
nem tudja még. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy holnap a Belügyminisztériumba 
megy és  tárgyalni fog  a BM Ellenőrzési Főosztályvezetőjével a térfigyelő és biztonsági 
kamerarendszerek kialakítására kiírandó 1,6 milliárd Ft-os nagyságrendű pályázat 
kérdésköréről. Pásztó közbiztonságának növelése érdekében feltétlenül növelni akarja az 
önkormányzat a térfigyelő kamerák rendszerét. Jelenleg 13 kamera működik a városban, 
reményét fejezi ki, hogy később az említett pályázati forrásból sikerül majd elnyerni a 
térfigyelő kamerák további telepítéséhez szükséges összeget. Pásztó mindenképpen benyújtja 
majd a pályázatát. Megjegyzi, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét javítja, ha 
gyalogos járőrökkel találkozik nemcsak napközben, hanem az esti és különösen az éjszakai 
órákban. Örömét fejezi ki, hogy központi elvárás, hogy a közterületi szolgálatok 50%-ának 
gyalogosan kell történnie. Ezt kifejezetten kéri is a Pásztói Rendőrkapitányságtól, ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a 7 fő létszámhiány és a 9 fő elvezényelt létszám egyértelműen rontotta a 
helyzetet. A lakosság, és azok akik ellen bármilyen bűncselekményt követtek el egyértelműen 
nem úgy vélekednek, hogy Nógrád megye és Pásztó egyértelműen a legbiztonságosabb 
megye és a legbiztonságosabb település, jóllehet a statisztikai adatok ezt bizonyítják. Különös 
örömére szolgál, amikor a készenléti rendőrség állományával találkozik, akik véleménye 
szerint segítették, javították a Pásztói Rendőrkapitányság munkáját. A kábítószerrel visszaélés 
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bűncselekményekkel kapcsolatban kifejtette, hogy a városban a látens bűnözés e tekintetben 
igen jelentős. Örömét fejezte ki, hogy a közelmúltban is sikerült felszámolni illegális 
kábítószer ültetvényeket. Örömtelinek tartja, hogy az elmúlt héten Nógrád megye 
legkedveltebb szórakozóhelyén, ami Pásztón van, nem találtak olyan fiatalt, aki kábítószeres 
befolyásoltság alatt volt, vagy valamilyen szer volt nála.  
Pásztó Városi Önkormányzat és a Pásztói Rendőrkapitányság kapcsolata véleménye szerint 
valóban jónak mondható, viszont nehezményezte, hogy amikor közterületi rongálások miatt 
tesz feljelentést az Önkormányzat, akkor általában az eljárás lezárása úgy történik, hogy az 
elkövető személye ismeretlen. Úgy gondolja, hogy a térfigyelő kamerák rendszere e 
tekintetben is javíthatna a helyzeten. 
Megköszöni a Pásztói Rendőrkapitányság munkatársainak áldozatos tevékenységét, azt 
gondolja, hogy minden tevékenység egy fokkal még javítható, ezt kéri a kapitányság 
munkatársaitól is. Kéri, hogy a gyermekintézményeknél továbbra is folytatódjon a fokozott 
ellenőrzés. Örömét fejezi ki, hogy az általános iskolák környékén egyre kevesebb autó parkol 
a reggeli órákban. Kéri, hogy a Pásztói Strandon is folyamatos rendőri jelenlét legyen idén is. 
Felhívja a figyelmet a strandi parkoló éjszakai ellenőrzésére is. Alezredes Úrnak és Őrnagy 
Úrnak sok sikert kíván a munkájához, megköszöni az egész állomány munkáját. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a Pásztói Rendőrkapitányság munkájáról szóló beszámolót 8 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
80/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztói Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjének a 
város és vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. A 
beszámoló alapján a rendőrkapitányság működési feladatellátása alapvetően jó színvonalúnak 
minősíthető. 
 
Megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a rendőrkapitányság munkája során kiemelt 
gondot fordított a 32/2013. (II.28.) számú képviselő  testületi határozat végrehajtására.  
 
Ennek eredményeként sikerült csökkenteni a regisztrált bűncselekmények valamint a lopások 
számát, illetve a halálos kimenetelű közlekedési balesetek számát, viszont a közrend, 
közbiztonság szempontjából frekventált területeken továbbra is fontos feladat az ellenőrzések 
számának és hatékonyságának szinten tartása, valamint a tettenérések és elfogások számának 
további növelése. 
 
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság javítása érdekében a következőkre kéri a 
kapitányság vezetőjét és személyi állományát: 
 
1., Szakszerűen és törvényesen hajtsák végre a 2014. évi helyhatósági, országgyűlési és 
Európa   
     Parlamenti választásokhoz kötődő rendőri feladatokat! 
 
2., Szakmai szempontokkal alapozzák meg egy új rendőrőrs létrehozását. 
 

 



 11

3., Lehetőségeikhez mérten tartsák továbbra is elfogadható szinten a közterületen eltöltött órák 
számát!  
 

4., Kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmények, 
szabálysértések ügyeit, valamint a lakosság érdeklődésére számot tartó, városban 
elkövetett sorozat jellegű, vagy közfelháborodást kiváltó ügyeket, melyek során 
maximálisan törekedjenek az elkövetők felderítésére! 
 

5., A város területén - a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében - folytassák a rendőri 
ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos járőrszolgálatokra)!  
 

6., Az iskolák és a piac környezetében segítsék a közlekedésben résztvevőket, tartsák szinten 
vagy lehetőség szerint csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek számát, a 
sérülések súlyosságának fokát, valamint javítsák a közlekedési morált!  
 

7., Célra orientált szolgálat ellátásuk, valamint média tevékenységük során tegyenek meg 
mindent a vagyon elleni bűncselekmények további csökkentése érdekében. 
 

8., Fokozott figyelmet fordítsanak a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó vagyon elleni 
jogsértések ismeretlen elkövetőinek felderítésére!  
 

 9., Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét 
negatívan befolyásoló erőszakos, garázda jellegű jogsértések megelőzése, kezelése 
érdekében! 

 
10., Továbbra is fordítsanak fokozott figyelmet a családon belüli erőszak megelőzésére, 

felderítésére. 
 

11.,  Tegyenek meg minden szükséges intézkedést a kábítószer terjesztés és fogyasztás, 
valamint egyéb járulékos bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása érdekében! 
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények során továbbra is törekedjenek az eljárások 
terjesztők irányába való kiszélesítésére! Folytassák a drogprevenciós tevékenységet az 
oktatási intézményekben és lehetőség szerint egyéb rendezvényeken is! 
 

12., Kiemelt figyelmet fordítsanak a bűn- és baleset-megelőzésre, tartsanak megelőző jellegű 
oktatásokat az idős személyek körében is, megelőző szóróanyagaikat minél szélesebb 
körben terjesszék a lakosság körében, ragadják meg a média segítségét is! 
 

    Az 1.-12. pontokban megfogalmazott feladatok végrehajtásáról a rendőrkapitány 
folyamatosan gondoskodjon! 

 
A képviselő-testület a 32/2013. (II.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 
V. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat a közfoglalkoztatásban elvégzendő feladatok meghatározására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre polgármester úr az ülés vezetését átadja Volek György alpolgármester úrnak.  
7 képviselő folytatja a munkát. 
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Volek György: Elmondja, hogy 2013-ban 210 millió forinttal több összeg került 
felhasználásra, ami magába foglalta a nagyértékű eszközbeszerzést is. A közfoglalkoztatásban 
foglalkoztatottak az elmúlt évben több jövedelemhez jutottak, ami vásárlóerő tekintetében is 
megjelent. A 2014-es tervhez nem kíván hozzászólni.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a javaslatot részletesen 
megtárgyalta és három igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Sisák Imre:Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
81/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
közfoglalkoztatásban elvégezendő feladatok meghatározására vonatkozó javaslatát: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
közfoglalkoztatási tervével összhangban, a 2014. évi közfoglalkoztatásban 
elvégezendő feladatok meghatározását, a programszerű pályázatokban vállalt és 
meghatározott feladatok sikeres lebonyolításával párhuzamosan, a 2014. évi 
költségvetési rendeletében jóváhagyott pénzügyi keretein belül valósítja meg. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 
 
VI. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél keletkezett  
behajthatatlannak minősülő követelések leírásáról, értékvesztés elszámolásáról.  
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató 
 
Győriné Új Mária: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Városgazdálkodási Kft.-nél 
ezeket a tételeket részletesen átnézte, jóváhagyta, ez mind valójában behajthatatlan követelés. 
Kéri a testületet, hogy fogadja el az értékvesztés és a leírás tényét.  
 
Volek György: Elmondja, hogy a törvény rendelkezései alapján ez mind reálisan leírható. A 
Felügyelőbizottság azt kérte a VG Kft. igazgatójától, hogy a jövőben a saját behajtási 
lehetőségeket is próbálják kimeríteni, mert évenként ilyen jelentős összeg leírása 
mindenképpen hiányzik a Kft. költségvetéséből.  
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Kérdés 
 
Dr. Gajdics Gábor: Kérdése, hogy a hulladékkezelési díj adók módjára behajtható-e? 
 
Robotka Róbert: Igen, a közszolgáltatási díj 2013. január 1-től a NAV által adók módjára 
behajthatónak minősül. Elmondja, hogy meg is tették az intézkedéseket ebben az ügyben és a 
NAV folyamatosan hajtja is be a tartozásokat és lassan érkeznek ezek az összegek a Kft-hez.  
 
Sisák Imre érkezik, átveszi az ülés vezetését. 8 képviselő van jelen. 
 
Vélemények, észrevételek 
 
Édes Attila: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és három igen egyhangú szavazattal 
javasolja a bizottságnak elfogadásra. A bizottsági ülésen is szó volt erről a kérdésről. Az 
igazgató úr - a bizottsági tagokkal egyetértésben – reményét fejezte ki, hogy emiatt a 
következő évtől majd jelentősen csökkennek ezek a tartozások.  
 
Sisák Imre: Javasolja a lakosságnak, hogy ne várják meg, amíg a NAV intézkedést foganatosít 
a tartozások behajtására, hanem vegyék fel a kapcsolatot a Városgazdálkodási Kft-vel, és 
kössenek egy megállapodást arra vonatkozóan, hogy hány hónapon belül tudják egyenlő 
részletekben visszafizetni a tartozást, mert a nyugdíjból – ha jók az információi – akár az 
50%-át is letilthatják. 
 
Dr. Tasi Borbála: 33 %-át lehet letiltani. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
82/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő –testülete megismerte és megtárgyalta a 

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. behajthatatlan követelés leírására, 
valamint az értékvesztés elszámolására vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 

 
1./ A Képviselő-testületet, az alábbi behajthatatlannak minősülő követelések leírását 
engedélyezi: 
 
- Hulladékkezelési díj elévült követelés leírás                                         857.566,-Ft 
   öt éven túli szemétszállítási díj követelések összege  
- Hulladékkezelési díj behajthatatlan követelés leírás                              229.176,-Ft 
   fel nem lelhető, elköltözött, elhunyt lakos 
   szemétszállítási díj követelések összege 
- Behajthatatlan, elévült követelés leírás (egyéb vevők)                          100.058,-Ft          
Mindösszesen:                                                                                      1.186.800,-Ft 
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A törvényi előírások (Szt. 65. § (7) bekezdés és a TAO tv.) alapján fenti követelések 
behajthatatlannak minősülnek, ezért könyveinkben nem szerepelhetnek, hitelezési 
veszteségként le kell írni. 
 
A Képviselő-testület az alábbi értékvesztés elszámolását engedélyezi: 
 
- Értékvesztés elszámolása szemétdíjra összesen           3.593.786,-Ft 
           alap  összeg 
   90-180 napos 2 %      1.905.857,-Ft         38.117,-Ft 
   180-365 napos 5 %      3.723.330,-Ft       186.167,-Ft 
   365 napon túli 20 %   16.847.511,-Ft    3.369.502,-Ft 
   Eddig elszámolt                                                     -     3.318.674,-Ft 
   Elszámolandó különbség                                                 275.112,-Ft 
 
2./ A Képviselő – testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a határozat 1. pontjában szereplő intézkedéseket a számviteli 
nyilvántartáson átvezesse és a 2013. évi beszámolóban szerepeltesse. 

 
VII. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat óvodavezetői beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Elmondja, hogy a jogszabályoknak megfelelően a képviselő-testületnek 
kötelessége az óvodavezető, mint állás pályáztatása. Kéri a képviselő-testületet, hogy a 
határozati javaslatot és a pályázati kiírást fogadja el.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemények, észrevételek 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális bizottság a javaslatot részletesen 
megtárgyalta és három igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
83/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 326/2013. /VIII.30./ Korm. rendelet alapján 
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír ki 
a határozat melléklete szerint.  
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Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e határozat mellékletét képező pályázati 
felhívás megjelentetéséről. 
 
Felkéri a jegyzőt az intézményvezető határozott idejű megbízására irányuló pályázati eljárás 
lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok elvégzésére úgy, hogy az intézmény vezetői 
megbízással kapcsolatos döntését a Képviselő-testület legkésőbb 2014. július 31-ig meg tudja 
hozni.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 
VIII. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat a Pásztói Gondozási Központ által működtetett Idősek Otthona kapacitását érintő 
javaslat elbírálására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: Kiegészíti a javaslatot, hogy azért fogadták el az intézményvezető kérését, 
mert a létszámtúllépés miatt indokolt a kapacitásváltoztatás, illetve mivel a 
kapacitáskihasználtság bizonyos időn túl meghaladja a 100 %-ot, ezt jelezni kell az 
engedélyező szerv felé. Hozzátette, hogy ez költségvetési szempontból pozitív, hiszen a 
térítési díj bevétellel javulhat az intézmény finanszírozása, nyilván csak minimális mértékű 
dologról beszélünk. Másik megtárgyalandó téma az átmeneti helyek tartóssá nyilvánítása. A 
kérést indokoltnak tartja. Elmondja, hogy a sorban álló igénylők szempontjából mindegy, 
hogy átmeneti vagy tartós helyre várakozik, sőt a tartós helyet is bármikor meg lehet 
szüntetni, hozzáteszi, hogy ez bármely ellátottnak biztonságosabb.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemények, észrevételek 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a javaslatot megtárgyalta, 
örömét fejezte ki, hogy a javaslatot támogatni tudja a bizottság, három igen egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Dr. Gajdics Gábor: Úgy látja, hogy az átmeneti helyek tartóssá alakításánál egy szempont 
van, a saját bevételek növelése, melynek mértéke 20 % ugyanakkor nem látja át, hogy az 
átmeneti és a tartós férőhely között csak az a különbség, hogy az átmeneti 2-3-5 évre van bent 
és ez folyamatosan megismételhető vagy ez megszűnik valamikor és a tartós pedig az, hogy 
valaki bekerül valamikor és tulajdonképpen a haláláig ott él. Úgy gondolja, hogy ha ezeket a 
férőhelyeket a képviselő-testület tartóssá nyilvánítja, akkor csak kihalás után kerülhet be oda 
bárki. Nem látja indokoltnak az átmeneti helyek tartóssá nyilvánítását. Nem látja ugyan az 
intézmény költségvetését, de szeretné, ha kicsit más indok lenne mögötte, ne csak az, hogy 
növeljék a bevételeket. Nem érzi ezt teljesen indokoltnak.  
 
Odlerné Tiszovszki Mária: A képviselő úr véleményére reagálva elmondja, hogy az átmeneti 
férőhelyen maximum 1 évig lehetnek az ellátottak. 10 éves működés alapján az a 
tapasztalatuk, hogy a bentlakók többsége tartósan is bent akar maradni az intézményben, 
vagyis nemcsak átmeneti problémák merülnek fel. Ahogy Bartus Úr is elmondta a tartós 
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férőhely is bármikor megszüntethető az ellátott kérelmére. Jelenleg az okoz konfliktust az 
ellátottak között, hogy ugyanazért az ellátásért 10 fő kevesebb térítési díjat fizet, mint a 
további 45 fő, akik a tartós férőhelyen vannak. Ezt a konfliktust szeretnénk feloldani ezzel a 
döntéssel. Úgy látja, hogy az sem mindegy, hogy az intézmény a saját költségvetését 
mennyivel tudja növelni, mert ez az ellátás is feladatfinanszírozott lett. Úgy gondolja, hogy 
ezzel a döntéssel nem sérülnének az ellátottak jogai, hanem enyhülnének a konfliktusok, amik 
jelenleg fennállnak.  
 
Dr. Gajdics Gábor: Az intézményvezető asszony kiegészítése nem győzte meg, mert mint 
ahogy az intézmény neve is mutatja, átmeneti időre biztosítana időseknek elhelyezést. Úgy 
látja, hogy az átmeneti elhelyezés reálisan is különbözik a szolgáltatás díjában, nem érzi 
aránytalannak a két díj közötti különbséget. Aggodalmát fejezi ki, hogy ha minden hely tartós 
lesz, akkor csak kihalással lehet bekerülni.  
 
Odlerné Tiszovszki Mária: Jelenleg is csak úgy kerülnek be emberek. 
 
Dr. Gajdics Gábor: Úgy gondolja, hogy az a 10 átmeneti férőhely olyan, ahová még eséllyel 
bekerülhet valaki.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
842014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A Pásztói Gondozási Központ vezetőjének intézményi férőhelyszám emelésére,, 
valamint az   átmeneti férőhelyek tartós férőhellyé történő átminősítésére vonatkozó 
kezdeményezését támogatja.  

 
2. Felhatalmazza Pásztó város polgármesterét, hogy kezdeményezze a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását, valamint ennek megfelelően az alapító okirat 
módosítását. 
 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: polgármester 
 
IX. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat a közoktatási intézményi épületek és az oktatáshoz használt eszközök 
vagyonkezelésbe adására vonatkozó vagyonkezelési szerződések jóváhagyására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Köszönti Nagy Kálmánt a Pásztói Tankerület vezetőjét és munkatársát Palcsok 
Józsefet. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2013. évi beszámoló elkészítésénél 
komoly problémák merültek fel a korábban önkormányzati fenntartású intézmények KLIK 
által történő átvétele miatt egyrészt az ingóságok, másrészt a fenntartásba átvett ingatlanok 
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helyzetének rendezése. Példaként említi, hogy a Pásztói Általános Iskola vonatkozásában 
2012. decemberében kötötték a használatba adási szerződést, melynek egy, az önkormányzat 
által is aláírt példánya csak ebben az évben, év elején érkezett meg a KLIK országos 
központjából. Véleménye szerint a Zeneiskola és a Fő utcai Francia Gimnázium 
vonatkozásában a helyzet sajnos sokkal rosszabb. Európai Uniós támogatással megvalósult 
beruházásoknál is megjelenik a probléma, mert a pályázatot Pásztó Városi Önkormányzat 
nyerte el, a pályázat monitoringozása és a jelentések folyamatosan Pásztótól mentek tovább, 
ugyanakkor vannak olyan eszközök, amelyek a KLIK-nél lettek nyilvántartásba véve. Az 
önkormányzat célja a helyzet rendezése, ezért felvette a kapcsolatot a pásztói, a salgótarjáni és 
a balassagyarmati tankerülettel, készítettünk szerződéseket, viszont az még vitatott, hogy 
mely időponttól mehetnek végbe a változások szerződésszerűen is.  
 
Sándor Károly: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen már részletesen kifejtették a témával 
kapcsolatos aggodalmakat. A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény illetve a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központról szóló kormányrendelet rendezte, hogy az állami fenntartásba 
került intézmények oktatáshoz szükséges vagyona átkerül ezen szervezetek használatába, 
illetve vagyonkezelésébe. Pásztó Városi Önkormányzat úgy döntött, hogy pénzügyi okok 
miatt nem tudja vállalni a működtetési feladatokat, ezért ebben az esetbe vagyonkezelésbe 
kell adni ezeket a tárgyakat. Pásztó Városi Önkormányzat minden, az oktatási célt szolgáló 
tárgyat rendelkezésre bocsátott és erről a Nógrád Megyei Kormányhivatalban a Pásztói 
Tankerülettel megállapodás is aláírásra került. A problémát az okozza, hogy a különböző 
szakminisztériumok – Nemzetgazdasági Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma – 
nem foglaltak állást abban a kérdésben, hogy a törvény hatályánál fogva átkerültek ezek az 
eszközök, de a gyakorlati végrehajtáshoz, ahhoz, hogy a különböző számviteli és 
vagyonkataszteri nyilvántartásban az átvezetések megtörténjenek, szükségesek a 
vagyonkezelői szerződések. Az önkormányzat jogászának álláspontja is az, hogy a jogi 
környezet nem tisztázott ebben a vonatkozásban. Annak érdekében, hogy a számviteli 
törvénynek megfelelően Pásztó Városi Önkormányzat nyilvántartásába és a három Tankerület 
nyilvántartásába is egyezően kerüljenek be az adatok kezdeményeztük ennek a 
megállapodásnak a jóváhagyását. Elmondja, hogy vannak olyan vélemények, miszerint a 
törvény ezt rögzíti, nem is kell testület elé vinni. A megállapodások kérdésében még a mai 
napon sincs minden tisztázva, ezért fogalmaz úgy a határozati javaslat, hogy a képviselő-
testület fogadja el ezt a vagyonkezelési szerződés tervezetet és hatalmazza fel az 
önkormányzat vezetőit arra, hogy a további részletkérdésekben megállapodjanak. Elmondja, 
hogy a számviteli nyilvántartásban december 31-i állapotot tudnak rögzíteni, mert a féléves és 
a háromnegyed éves beszámolóban ezek az eszközök – a megállapodások hiányában – úgy 
szerepelnek, mint Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonai. Megítélése szerint a problémát 
fokozza, hogy 2014. január 1-jétől új számviteli kormányrendelet lépett életbe, melynek 
kapcsán még további változásokat kell végrehajtani.  
 
Sisák Imre: Ez a helyzet emlékezteti a víziközmű vagyonnal kapcsolatos problematikára, amit 
az elmúlt évben egy törvénnyel megoldottak. Reményét fejezte ki, hogy ebben a kérdésben 
nem kell éveket várni a probléma megoldására. Bízik abban, hogy a Pásztói, a Salgótarjáni és 
a Balassagyarmati Tankerülettel folytatott egyeztetések egyértelművé teszik a helyzetet és 
rendeződnek ezek a kérdések.  
 
Kérdés 
 
Dr. Gajdics Gábor: A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány elnökeként kérdezi, hogy 
a korábban pályázaton nyert gépek, eszközök, amik jelenleg a Dózsa Iskola épületében, illetve 
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Mátrakeresztesen az erdei iskolában vannak, az alapítvány könyveiben szerepelnek 
tulajdonban. Azt kéri, hogy az Önkormányzat és a KLIK közötti megállapodás elkészítésekor 
ezekre az eszközökre is legyenek figyelemmel, mert ezek jelenleg az alapítvány tulajdonát 
képezik. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pásztói Általános Iskola igazgatójával már 
egyeztetett ez ügyben és kérte, hogy vegye fel a kapcsolatot az alapítvány könyvelőjével.  
 
Nagy Kálmán: Köszönti a képviselő-testületet, a polgármestert és a címzetes főjegyzőt. A 
képviselői kérdésre válaszolva elmondja, hogy ezek az eszközök, mivel az alapítvány 
tulajdonában vannak, nem szerepelhetnek jogilag sem ebben a megállapodásban. Elmondja, 
hogy tud arról, hogy több intézményben is vannak eszközök, amiket az alapítvány vásárolt, 
ezzel támogatva a tehetséges pásztói gyermekeket. Vállalja, hogy ezeket az eszközöket 
megőrzik és továbbra is működtetik. Az alapítvány kérésére ezekre az eszközökre 
vonatkozóan szívesen kötnek egy ingyenes használatba adási szerződése. Polgármester úr 
viziközműves párhuzamára reagálva elmondja, hogy ebben az esetben az önkormányzat 
tulajdonában marad minden olyan eszköz, amit az önkormányzat vásárolt, tehát itt nincs szó 
tulajdonátadásról, itt ingyenes vagyonkezelésbe adásról van szó pontosan azért, mert Pásztó 
Város Önkormányzata nem vállalta az intézmények működtetését, ha vállalja a működtetése, 
akkor ingyenes használatba adásról kellett volna megállapodnunk. Megköszöni az alapítvány 
támogatását. Az igazgatóasszony pedig azt szeretné, ha az alapítványok összefognának és 
lenne egy nagy iskolai alapítvány, hogy ne egymás ellen, hanem egymást erősítve, összefogva 
tegyenek a gyerekekért.  
 
Sisák Imre: Sárik Jánosné az óvoda vezetője beszámol arról, hogy a Tehetséges Pásztói 
Gyermekekért Alapítvány által az erdei iskolába vásárol eszközök közül jelenleg mi van az 
intézmény használatában.  
 
Dr. Gajdics Gábor: Elmondja, hogy szintén pályázati forrásból vásárolt az alapítvány 
eszközöket (plédeket, edényeket), ami akkor Kósa György tanár úr kezelésében volt. A 
Pásztói Tankerület igazgatójának felajánlja, hogy ha az alapítvány a könyveiből ezeket az 
eszközöket ki tudja vezetni, akkor ezeket az eszközöket átadnák az iskolának (fénymásoló, 
fényképezőgép, nyomtatók, laptop), úgyszintén az erdei iskolával kapcsolatban is, ha a mi 
könyvelésünkből kivezethető, akkor mi átadnánk, mert az alapítvány ezzel a céllal kezelte 
ezeket.  
 
Sárik Jánosné: A képviselő úr által említett eszközök valószínűleg az általános iskolában 
vannak, mert az erdei iskolában felvett leltár nem tartalmazott ilyen eszközöket. Amikor az 
erdei iskolát 2013. március 1-jével átadták Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájának 
működtetésre, akkor szakmai eszközök egyáltalán nem voltak, de olyan eszközök sem, 
amelyekkel a működést megkezdhettük volna. Elmondja, hogy az erdei iskola beindításához 
sok eszközt kellet vásárolniuk óvodai költségvetésből, melyekre aztán a bevétel adott 
fedezetet. Az óvoda az elmúlt évben a fenntartó biztosításával vásárolta meg azokat a szakmai 
eszközöket, amikre az erdei iskolában szükség van. Képviselő úr kérdésére válaszolva 
elmondja, hogy az általa említett eszközök jelenleg az általános iskola birtokában vannak, 
minden más eszközt ami jelenleg az erdei iskola működését szolgálja azt az óvoda vásárolta.  
 
Sisák Imre: Elmondja, hogy ezzel a kérdéssel tisztában volt, de inkább az erdei iskolát 
működtető intézmény vezetőjétől szerette volna, hogy elhangozzék. Kéri, hogy térjenek vissza 
az eredeti témához, a KLIK által használt, kezelt, működtetett intézmények, eszközök 
problematikájára.  
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Vélemények, észrevételek 
 
Barna Tiborné: Elmondja, hogy az együttes bizottsági ülésen alaposan megtárgyalták ezt az 
előterjesztést. Mindkét bizottság az előterjesztést egyhangúan elfogadta és a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre: Megállapítja, hogy minden képviselő áttekintette az előterjesztést, a határozati 
javaslat megadja a felhatalmazást, illetve csatolva van a hivatal szakosztályai által előkészített 
vagyonkezelési szerződés minta, amelyet a KLIK-eknek elküldtünk. Amennyiben a 
képviselő-testület megadja a felhatalmazást a tárgyalásra és a KLIK-ek részéről megkapjuk a 
viszontválaszt, akkor ezek a szerződések mihamarabb aláírásra kerülhetnek.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
85/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli helyzetre való tekintettel, 
 rendkívüli sürgősséggel megtárgyalta a Közoktatási intézmények vagyonkezelésbe 
adására  vonatkozó szerződések tervezetét megismerte, megtárgyalta. Megállapítja, 
hogy azok a  vonatkozó törvény előírásainak megfelelnek, ugyanakkor érvényesül bennük az 
 önkormányzat érdeke, ezért azt a csatolt mellékletek szerint jóváhagyja. 
 
2. Felhatalmazza polgármesterét, címzetes főjegyzőt, valamint gazdasági vezetőt, hogy a 
 részletkérdéseket pontosítsák, és a szerződéseket aláírják. 
 
3.  Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat számviteli és 
vagyonkataszteri  nyilvántartása vagyonkezelési szerződéseknek megfelelően változik, és 
a 2013. évi  beszámolóban már azzal korrigált adatok szerepelnek. 
  
 Határidő: azonnal 
 Felelős: szöveg szerint 
 
X. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft. támogatási szerződés iránti kérelem 
elbírálására 
Előterjesztő: Bartus László  
 
Kérdés 
 
Dr. Gajdics Gábor: A határozati javaslat szerint, mivel ez nem kötelező önkormányzati 
feladat, ezért az önkormányzat kötelezettséget nem vállal. A határozati javaslat arról nem 
szól, hogy valamilyen támogatásban kívánja-e részesíteni az önkormányzat.   
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Sisák Imre: A képviselő úr kérdésére reagálva elmondja, hogy ez tulajdonképpen egy 
magánvállalkozás által indítandó intézmény, a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft. Anyagi 
támogatást kér az önkormányzat képviselő-testületétől. Államháztartáson kívülre az 
önkormányzat képviselő-testülete igen szigorú feltételekkel adhat támogatást. Mivel 2014 
októberében – ha a helyzet nem változik – helyi önkormányzati választások lesznek új 
polgármesterrel, új önkormányzati képviselő-testülettel, olyan értelemben újjal, hogy 2014 
októberében újraválasztott képviselőkkel meg még újabbakkal. Úgy gondolja, hogy a 
jelenlegi képviselő-testület évek múlva belépő kötelezettséget az új képviselő-testület nevében 
nem vállalhat. Azt javasolja, hogy elviekben támogassák ezt a kezdeményezést és majd az 
októberben megválasztott képviselő-testület eldönti, hogy van-e havonta  100.000 Ft-ja arra, 
hogy nem önkormányzati intézményt támogasson. Korrekt döntést véleménye szerint csak így 
lehet hozni.  
 
Vélemények, észrevételek 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális bizottság a javaslatot részletesen 
megtárgyalta és három igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
86/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Ciróka 
Családi Napközi Nonprofit Kft. támogatási szerződés kötésére vonatkozó kérelmét.  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft. 
kérelmét elviekben támogatja, azonban a jelenlegi önkormányzati cikluson jelentősen 
átnyúló,, nem kötelező önkormányzati feladat támogatására kötelezettséget nem tud vállalni. 
 
Határidő: kérelmező értesítésére 8 nap 
Felelős: polgármester 
 
XI. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat házi gyermekorvosi megbízási szerződés felmondási kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Elmondja, hogy Dr. Ivleva Elena házi gyermekorvos arról tájékoztatta, hogy a 
pásztói gyermekorvosi praxist nem kívánja folytatni, férjével együtt külföldre kívánnak 
távozni. Sajnálatát fejezi ki, hiszen a doktornő egy komoly űrt pótolt korábban, ami komoly 
problémát jelentett Pásztó városa számára, hiszen a korábbi két házi gyermekorvosi állás 
hosszú időn keresztül működött és szerencsénkre érkezett a doktornő, aki most távozni akar. 
Úgy gondolja, hogy Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete azon túlmenően, hogy 
megköszöni a doktornőnek az áldásos tevékenységét még egy dolgot tehet, hogy a felmondási 
kérelmet a határozati javaslat szerint elfogadja.  
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Kérdés nem volt. 
 
Vélemények, észrevételek 
 
Barna Tiborné: Sajnálatát fejezte ki a doktornő távozása miatt. A bizottság a javaslatot 
részletesen megtárgyalta és három igen egyhangú szavazattal támogatta és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
87/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a MAXIMA-MED Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. képviseletében dr. Douhanné dr. Ivleva Elena házi gyermekorvos megbízási szerződés 
felmondására irányuló kezdeményezését elfogadja, így az önkormányzat és  a szolgáltató 
között létrejött megbízási szerződés 2014. július 20. nappal hatályát veszti. 
 
Felhatalmazza polgármesterét, hogy a házi gyermekorvosi körzet további működtetéséhez a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
XII. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a pásztói III. számú fogorvosi körzet ellátására kötött megbízási szerződés 
módosítására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Gondozóház kialakításával a 
fogorvosi rendelő is odaköltözik. Eddig ez azért nem történt meg, mert a fogorvosnak ennél 
kicsit komplikáltabb az átállás. A röntgenkészüléket be kell szereltetni, azt engedélyeztetni 
kell, ez az eljárás jelenleg folyik, ami egy kicsit huzamosabb időt vesz igénybe. Elmondja, 
hogy a fogorvos várhatóan április végéig be tud költözni a Gondozóházba.  
 
Sisák Imre: A három felnőtt háziorvos már az új Gondozóházban végzi a tevékenységét 
kiemelkedően jó körülmények között, köszönhetően az önkormányzat több mint 60 millió Ft-
os kötelezettségvállalásának és az Unió majdnem 59 millió Ft-os támogatásának.  
A háziorvosi ügyelet 2014. április 1-jén fogja megkezdeni tevékenységét a Gondozóházban. 
Azért ilyen szakaszos a beköltözés, mert a felnőtt háziorvosok részéről a felújítást követően 
felmerült problémákat, kéréseket meg kellett oldani. További önkormányzati 
áldozatvállalással a felújítást követően 7 vagy 8 orvosi csaptelep cseréje is megtörtént. Harris 
doktor úr kérésére szekrényeket cseréltünk, mivel a régiek nem a XXI. századi 
körülményeknek megfelelőek voltak.  A háziorvosi ügyelet esetében - miután igen jól 
gazdálkodott az IPESZ - minden olyan eszközt ki fognak cserélni, ami nem felel meg a XXI. 
század követelményeinek.  
A Freedent fogorvosi ellátás az itt jelzettek szerint április 28-án költözik a Gondozóházba.  
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Kérdés nem volt. 
 
Vélemények, észrevételek 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a javaslatot részletesen 
megtárgyalta és három igen egyhangú szavazattal támogatta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
88/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közte és a FREE-DENT Fogászati Betéti 
Társaság /3060 Pásztó, Kishegy sétány 14./ között, területi ellátási kötelezettséggel járó, 
vegyes /felnőtt, gyermek/ fogorvosi körzet /3. számú fogorvosi körzet/ fogorvosi feladatainak 
vállakozói formában történő ellátására létrejött megbízási szerződés módosítását az e 
határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
Sisák Imre: A következő napirendi pont tárgyalásához zárt ülésre tesz javaslatot. Szavazásra 
bocsátja.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
89/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a Liget utcai ivóvíz vezeték kiváltás közbeszerzési 
eljárásával kapcsolatos napirendet.  
 
ZÁRT ÜLÉS 
/A zárt ülésről külön jkv. készül/. 
 
XIV. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat a Pásztó Cserhát lkn. 14. III. emelet 3 szám alatti lakás bérbe adására 
Előterjesztő:Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy szolgálati lakásról van szó, melyre 
egy nem az önkormányzat intézményeinél dolgozó pásztói állampolgár nyújtott be kérelmet. 
Úgy gondolja, hogy a szolgálati lakás kifejezetten az önkormányzat intézményeinél dolgozó 
szakemberek megtartására szolgál, nem szociális bérlakás jelleggel áll rendelkezésre. 
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Javasolja, hogy a képviselő-testület a benyújtott kérelmet utasítsa el, a bérleti szerződést ne 
kösse meg.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemények, észrevételek 
 
Édes Attila: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és határozati javaslatát egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
91/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Jónás János Pásztó, Cserhát ln. 14. III/3. szám 
alatti önkormányzati lakás bérbeadása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Jónás János a szociális célú bérbeadás feltételeinek nem felel meg, a költség alapon 
meghatározott lakbér mellett a lakás összes havi fenntartási költségének megfizetése 
azonban – a jövedelem  nagyságát figyelembe véve – túlzott anyagi terhet ró a 
kérelmezőre.  
 
Az önkormányzati ingatlan  bérbeadása iránt benyújtott kérelmét támogatni nem tudja. 
Erről a kérelmezőt értesíteni kell. 
 

Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 

Határidő: 8 napon belül 

 
XV. NAPIRENDI PONT 
  
Javaslat Pásztó város területén közvilágítási lámpatestek bővítésére beérkezett 
árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Több állampolgári javaslat, kérelem érkezett a közvilágítási lámpatestek 
bővítésének vonatkozásában Pásztó város területén. Munkatársammal, Sipos Istvánnal ezeket 
a kérelmeket megvizsgáltuk, bejártuk azokat a területeket, ahonnan a lakosság részéről 
észrevétel érkezett és a közvilágítási lámpatestek bővítésére három árajánlatot kértünk be. A 
lakosság tájékoztatása érdekében elmondja, hogy közvilágítási lámpatest bővítési kérelmek 
érkezetek a Széchenyi utcai társasházak lakói részéről, a Gyöngyösi utca bal oldaláról, a 
Szőlőhegyi utca végéről, az Ady Endre utca végéről. A Madách utcából az Evangélikus 
templommal szembeni területen 4 db közvilágítási lámpatest felszerelésére érkezett kérelem. 
További kérelmek érkeztek Hasznos Vidróczki utcából, a Régivásártér utcából. A 21-es 
főközlekedési úton az önkormányzat által megépített járda, buszváró és a Kocsis Tüzép 
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tulajdonosa jóvoltából biztosított lehetőségek bővítésére kerülne sor, a buszváró 
megvilágításához lámpatest felszerelése. Javasolja, hogy a szépen felújított Szentlélek 
Kápolna, mint a város egyik éke megfelelő megvilágítást kapjon, ezért két reflektor 
felszerelésére kerülne sor. A Madách utcában a nagyobbra cserélt lámpatest leszerelésére 
kerülne sor, illetve az Ady Endre utcában a meglévő lámpatestek, oszlopok bővítésére kerülne 
sor. Ezen túlmenően tegnap előtt tárgyalást folytatott az ÉMÁSZ képviselőivel, mert a 
Hunyadi utcai lámpatestek bővítésével kapcsolatban hosszú hónapokon keresztül nem történt 
semmi. Megkötötték a megállapodást, örömét fejezte ki, hogy bekövetkezett az az idilli 
állapot, hogy milliós beruházást nem úgy végez el az önkormányzat, hogy utána az egészet át 
kell adnia az ÉMÁSZ-nak, hanem a Hunyadi utcában a három darab lámpaoszlop a 
lámpatestekkel együtt az önkormányzat tulajdonában marad, led-es közvilágítási lámpatestek 
felszerelésére kerül sor. A mai napon az ÉMÁSZ elektronikusan közölte, hogy megadja az 
engedélyt. Örömtelinek nevezte, hogy 5 db lámpatest bővítést az ÉMÁSZ saját költségén hajt 
végre. Az itt meghatározottakon túl a képviselő-testület által jelzett helyeken 5 db lámpatest 
bővítésére kerül még sor.  
 
Kérdés  
 
Dr. Gajdics Gábor: Jelzi, hogy korábban kérés volt, hogy Hasznoson a templomnál lévő 
lámpaoszlopra erősebb izzó kerüljön. Legjobb tudomása szerint azóta ott nem történt ezzel 
kapcsolatban semmi. Kéri, hogy amennyiben lehetséges, ez még kerüljön be ebbe az anyagba.  
 
Sisák Imre: A képviselői kérdésre elmondja, hogy ebbe az anyagba ez a kérés már nem 
kerülhet be, mivel az itt már konkrét ajánlatkérés van azokra az előterjesztésben jelzett 
lámpahely bővítésekre. Utal az ÉMÁSZ által tett ajánlatra, az 5 lámpatest ingyenes 
bővítésére, és kéri feljegyezni ezt a javaslatot.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy próbálja nyomon követni a hasznosi I. világháborús 
emlékmű felújításának a folyamatát. Kiderült, hogy nem Navracsics Tibor miniszterelnök-
helyettes úr foglalkozik vele, Porga Gyula Veszprém város polgármestere csak a Veszprémi I. 
Világháborús Centenáriumi Bizottság elnöke, tehát a korábban kapott információ nem volt 
megfelelő. Schmidt Mária annak az alapítványnak az elnöke, aki az I. világháborús 
emlékművek felújításával foglalkozik. Fontosnak tartja ezt a kérdést, mert a hasznosi I. 
világháborús emlékmű felújítása, ha esetleg nem kap támogatást szándéka és reményei szerint 
a képviselő-testület szándéka szerint is meg fog valósulni. Nem csak az emlékmű teljes 
felújítása, átalakítása történik meg, hanem elhelyezésre kerül az az országzászló, ami a ’40-es 
évek elején minden településen meg volt. Parkosítás, új padok elhelyezése történik meg és 
ugyanúgy, mint a Szent Lőrinc Plébániatemplomnál és a Szent Lélek Kápolnánál – ha ezt a 
képviselő-testület is elfogadja – Hasznoson is megtörténik olyan reflektorok elhelyezése, 
amelyek a templomot világítják meg. Ezzel az előbbi észrevétel lehet, hogy meg is oldódik, 
de megkéri Sipos urat, hogy ezt a javaslatot vegye figyelembe a későbbi kezdeményezések 
során.  
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A hasznosi felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a templom 
falára 2 éve egy mozgásérzékelő reflektor került fel. Javasolja, hogy az 5 plusz lámpatestre 
vonatkozó javaslathoz vegyék fel a 21-es út másik oldalán lévő buszmegállót is.  
 
Sisák Imre: Jelenleg is folyik 8,1 milliárd Ft-ból és 5,469 milliár Ft-ból a 21-es főközlekedési 
útnak a négynyomúsítása a Szurdokpüspöki előzési szakaszig. Képviselői és miniszterelnöki 
fórumon is próbálta kikényszeríteni azt, hogy 2015-ben, amikor ez befejeződik, akkor a 
kormánynak szándékában áll a két pásztói előzési szakasz folytatása. Megjegyzi, hogy ha ez 
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így történne, akkor ez a dolog okafogyottá válna. Tehát, majd ha megalakul az új kormány 
április 6-a után, akkor majd eldől, hogy lesz-e további fejlesztés.  
Ezért az ÉMÁSZ pásztói képviselőjétől, Tóth Ottótól azt kérte, hogy a 21-es út túloldalán 
lévő buszmegálló megvilágítására adjon javaslatot, mert az állami utak fenntartásával 
foglalkozó Közútkezelő nem foglalkozik a kérdéssel. Tóth Ottó azt ígérte, hogy ezen a héten 
megvizsgálja, hogyan lehet ezt kivitelezni. Becslések szerint kb. 60 méteres vezetékszakaszt 
kell kiépíteni, ha az Irinyi utcáról viszik át, akkor még több is, mint 60 méter. Ígéretet tett az 
ÉMÁSZ, hogy még ebben az évben kivitelezni fogja az ÉMÁSZ vezetékszakaszt és a 
lámpatestet. 
 
Sipos István: Annyival egészíti ki, hogy azóta egyeztetett Tóth Ottóval és vezetékszakasz 
kiépítése nélkül is megoldható.  
 
Vélemények, észrevételek 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Sisák Imre: A polgármesteri különkeretből a hiányzó részt biztosítja. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
92/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó város területén közvilágítási 
lámpatestek 
bővítésére beérkezett árajánlatok elbírálására szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak 
szerint határoz:  
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az árban legkedvezőbb 
árajánlatot  adó    vállalkozóval, a Villámszer Kft-vel a vállalkozási szerződést 
kösse meg. 

Határidő: 2014. április 04. 
Felelős: értelemszerű 
 

2. A 2014. évi költségvetésben a feladatra rendelkezésre álló 600 E Ft feletti részt 
(244 E Ft) a  polgármesteri külön keretből finanszírozza.  

 
XVI. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat a Táncoló lányok szobor körüli szökőkút létesítésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A Városközponti rehabilitáció keretében a Március 15-i emlékmű átkerült a 
Francia-Magyar Kéttannyelvű Gimnázium elől a Városháza elé és Ifj. Szabó István  
szobrászművésszel megállapodtunk abban, hogy a Táncoló lányok szobor elkerül a Rajeczky 
Benjamin Zeneiskola túloldalára. Amikor 40 évvel ezelőtt elkészült ez a szobor, akkor ez egy 
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szökőkútnak készült, úgy, hogy a táncoló lányok szoknyája alól fátyolszerű víz tör elő. Úgy 
gondolja, hogy itt az ideje, hogy ez megvalósuljon, hiszen Ifj. Szabó István szobrászművész – 
aki most 85 vagy 86 éves – kérése az volt, hogy ez még az ő életében megvalósuljon. Az 
építészeti tervek elkészültek, de még hátra van egy komoly gépészeti tervezés, ami legalább 
olyan komoly, mint a Francia Kéttannyelvű előtti csobogó esetében. Megjegyzi, hogy 
„szorgos pásztói kezek” ellopták a kis és közepes méretű köveket a csobogótól, ezért kéri a  
Városgazdálkodási Kft.-t, hogy haladéktalanul intézkedjen a kövek beszerzésére. Véleménye 
szerint ez is azt indokolja, hogy azonnal lépni kell a térfigyelő kamerarendszer tekintetében.  
Kéri a képviselő-testületet, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő GIV Gépészeti Tervezővel a 
terveket készíttesse el és a következő költségvetés módosításakor a forrásokat is biztosítsa 
nem a vízgépészeti tervekre, hanem a szökőkút kivitelezésére.   
 
Kérdés 
 
Dr. Gajdics Gábor: Mikor  lehetne látni, hogyan fog ez kinézni?  
 
Sisák Imre: A szökőkút ott épül meg, ahol most a Táncoló lányok szobor van. Malomhegyi 
Lajos főmérnököt arra kéri, hogy ha eddig még nem ismertette meg a terveket a 
képviselőkkel, akkor mutassa meg, küldje körbe a terveket. A gépészeti munkálatok saját 
kivitelezésben nem készíthetők el. A térkövezési munkákat egy, a Városgazdálkodási Kft-hez 
felvett „ezermester” fogja elvégezni.  
 
Dr. Gajdics Gábor: A szökőkutakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy azok vagy működnek, 
vagy nem. A Gödöllői Polgármesteri Hivatal előtti szökőkutat hozza példának, mert az nem 
hagyományos szökőkút, hanem valami modernebb. Úgy látja, hogy ez egy hagyományos 
barokkos kör alakú szökőkút terve. Megjegyzi, hogy egy modern világba nem építtetne ilyet, 
vagy elgondolkodna azon, hogy más legyen, mint például a gödöllői, ahol kisgyerekek 
ráállhatnak stb. Elgondolkodna azon, hogy nem csak egy ilyen hagyományosat terveztetne, 
hanem valami előremutatóbbat.  
 
Sisák Imre: Elmondja, hogy ismeri a gödöllői szökőkutat, de véleménye szerint annak 
művészi értéke nem vethető össze a pásztóival, az is és ez is más.  
Jónak tartja a képviselő-testület azon döntését, hogy a Március 15-i emlékmű a Városháza elé 
került, mert ott van jobb helyen. Elmondja, hogy Ifj. Szabó István beleegyezett a Táncoló 
lányok c. szobor áthelyezésébe azzal a kikötéssel, hogy ő még életében látni szeretné a szobor 
körül a működő szökőkutat.  
A szökőkút valóban kör alakú lenne az elképzelések szerint, aminek a szélére oda lehetne 
ülni. Azt láthatja mindenki, hogy hétköznap diákok sokasága ül a szünetekben a csobogónál, 
illetve jó idő esetén gyerekek szüleikkel, szerinte ez is egy nagyon szép találkozóhelye lenne a 
városnak. Nem tartja elképzelhetetlennek, hogy egy következő fázisba a város egy másik 
területén a gödöllőihez hasonló szökőkút kerüljön elhelyezésre. Megítélése szerint 40 év 
elteltével már illik befejezni ezt a szökőkutat, ami egy szép dísze lenne a városnak.  
 
Vélemények, észrevételek 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a javaslatot megtárgyalta és három 
igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Véleménye szerint 
egy körkompozíció illik a szoborhoz és a környezetbe is illik ez a barokkos jelleg. A 
bizottsági ülésen is kifejtette, hogy ha lehet, akkor egy minél olcsóbb kivitelezést kell 
választani az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően.  
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Sisák Imre: Ez a beruházás nem hasonlítható össze a 2010-2011-ben lezajlott 
városszépítéssel, amikor a város megújítására 905 millió Ft volt. Nyilván ilyen léptékben 
most nem fog tudni fejlesztést végrehajtani a város, de a 2014-2020-as időszakban lesz 
hasonlóan nagy léptékű lehetőség. Pásztó több projektjavaslatot is tett a következő EU-s 
tervezési időszakra: szociális városrehabilitáció, közvilágítás korszerűsítése ami a város teljes 
közvilágításának LED-es kiváltását és a Fő utcai kandelláberek folytatását is tartalmazza. 
Véleménye szerint egy ilyen szökőkút szép fejlesztés lenne és turisztikai látványosságként is 
szolgálna. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
93/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Táncoló 
lányok szobor körüli szökőkút létesítésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 
 
A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft-vel 
készíttesse el a vízgépészeti kiviteli terveket, melyhez az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében a szökőkút kiépítéséhez szükséges 10 MFT előirányzatot a következő 
költségvetés módosításánál tervezni kell. 

Határidő: értelemszerű. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 

 
XVII. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat közbeszerzési bíráló bizottság tagjaira vonatkozó döntés meghozatalára. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemények, észrevételek 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag 
javasolja elfogadásra. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
94/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat III. 10. 3. és III. 
10. 4. pontja értelmében a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba állandó tagként az alábbi 
személyeket választja meg: 
 
1./ 
 
 1.  Sándor Károly, Városgazdálkodási Osztály vezetője – tag, vezető 
 2.  Malomhegyi Lajos főmérnök – tag 
 3.  Sipos István műszaki ügyintéző – tag 
 4.  Szklenár Katalin műszaki ügyintéző – tag 
 5.  Bartus László, Igazgatási és Szociális Osztály vezetője - tag 
 6.  Horváth Klára pénzügyi ügyintéző – tag 
 7.  Mészáros Sándor projekt és pályázat koordináló ügyintéző – tag 
 8.  Orosz Zoltánné dr. - tag 
 9.  dr. Sándor Balázs – tag 
 10.  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke – tag 
 
2./     A bizottság tagja az adott közbeszerzési eljárásban érintett intézmény vezetője. 
 
XVIII. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat a rendkívüli kiadásokra beadandó pályázat határozatának módosítására 
Előtgerjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A legutóbbi képviselő-testületi ülésen arról született döntés, hogy az 
önkormányzati fejezeti tartalékra 27 millió forintos támogatási igényt nyújt be az 
önkormányzat. Amikor a munkatársaim elkezdték feltölteni a régi nevén ÖNHIKI pályázatot, 
akkor a rendszer nem engedte őket tovább, mert nem a működéssel kapcsolatos problémák 
elhárítására kíván pályázni a város, hanem az önkormányzati feladatellátást veszélyeztető 
feladat ellátásához. Azt nem lehet tudni, hogy nyújtanak-e majd segítséget, de ahhoz, hogy a 
rendszerben tovább lehessen lépni ez a határozat mindenképp szükséges.  
 
Kérdés nem volt. 
  
Vélemények, észrevételek 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag 
javasolja elfogadásra. 
 
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
95/2014. (III. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a megyei 
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2014. évi kiegészítő támogatásról szóló a.7/2014./I.31./  BM rendelet pályázati feltételeit és 
az önkormányzat lehetőségeit.  
 

 Pásztó városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2014. 
évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 4. sz melléklete, 
valamint a 7/2014./I.31./ BM rendelet alapján a csatolt mellékletek 
felhasználásával pályázatot nyújt be feladatának ellátását veszélyeztető helyzet 
elhárításához  2014. évi kiegészítő támogatásra az előterjesztés szerinti 
tartalommal. 

 
1. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy Pásztó 

város 2014. évi pályázatát soron kívül nyújtsa be. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: szöveg szerint 
 
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK 
 
Sisák Imre: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a jövő héten valószínűleg rendkívüli 
képviselő-testületi ülés lesz, kéri, hogy minden képviselő jelenjen meg. A Hétpettyes 
Tagóvoda fejújítására benyújtott ajánlatok tekintetében holnap lesz a tárgyalás, jövőhéten 
szerdán pedig a döntés a Hétpettyes Óvoda felújításának kérdésében. Másik fontos kérdés, 
hogy ki kell írni a pályázatot a hasznosi Pitypang Tagóvoda, a hasznosi és a mátrakeresztesi 
ravatalozó műszaki ellenőri, lebonyolítói kérdéskörére és egyúttal az ajánlati felhívást is el 
kell majd fogadni ezen építkezések kapcsán. A Salgótarjáni Járási Kormányhivatal már kiadta 
az építési engedélyt ezekre az építkezésekre. 
 
Barna Tiborné: Köszönetét fejezi ki a főmérnökségnek, hogy az elmúlt képviselő-testületi 
ülésen tett közérdekű bejelentést rövid határidővel megtekintették, és megtették a szükséges 
intézkedéseket a Pásztó, Kossuth út 110. szám előtti híddal kapcsolatban.  
Bejelentők szerint a Magyar utcában a piac közelében van egy ház, ami már közegészségügyi 
kérdés, mert sok szemét van felhalmozva a házban, ami nem csak rossz látvány a piacra 
érkezőknek, de a meleg közeledtével egyre jobban fennáll a fertőzés veszélye.  
Azzal a kérdéssel is megkeresték, hogy a városi újságban lehetne-e ökumenikus rovat, rész. 
 
Sisák Imre: A bejelentésre válaszolva elmondja, hogy mind az evangélikus, a református, a 
katolikus, mind pedig a babtista gyülekezet felé történt korábban felhívás, hogy a Pásztói 
Hírlapba szívesen fogadnak bármilyen, az egyházakat érintő cikkeket. Ez akár úgy is lehet, 
ahogy a Nógrád Megyei Hírlapban alkalmanként meg szokott jelenni, egyházi oldal. Úgy 
gondolja, hogy minden ilyen jellegű írást a Pásztói Hírlap fogad. Személyes véleménye 
szerint a Pásztói Hírlap színvonala az elmúlt időszakban jelentősen javult. Jól fogadta a város 
lakossága, hogy a hírlap 4 oldala színes, a Húsvéti Pásztói Hírlapnak nem négy, hanem több 
oldala jelenik meg színes nyomtatásban. Mindenkit arra bíztat, hogy juttassanak el minél több 
cikket a Pásztói Hírlap felelős szerkesztőjéhez, és akkor még színesebb lehet az újság.  
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A Magyar utcai ingatlannal kapcsolatban elmondja, hogy az a lakás nem fertőzésveszélyes, 
hanem életveszélyes, mert bármikor összedőlhet. Bontását haladéktalanul el kell rendelni. 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Felhívja a figyelmet, hogy a civil szervezetek 2014. évi 
pályázatának benyújtási határideje 2014. március 31-én, hétfőn lejár.  
 
Sisák Imre: Elmondja, hogy van még több civil szervezet is, aki nem látta a pályázati 
felhívást. Javasolja a határidő meghosszabbítását vagy még egy gyors figyelemfelhívást, mert 
le fognak maradni szervezetek, mert nem figyeltek oda.   
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: A korábbi szokásoknak megfelelően közzé lett téve a pályázati 
felhívás a Pásztói Hírlapban, a honlapon, sőt e-mailben is ment ki értesítés a pályázatról. Nem 
ért egyet a határidő hosszabbítással. Minden jelenlévőt arra kér, hogy jelezzen az általa ismert 
civil szervezetnek, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2014. március 31, hétfő.  
A Föld Órája akció lesz ezen a hétvégén, melyhez az önkormányzat úgy is csatlakozhat, hogy 
tulajdonképpen tevőlegesen semmit nem tesz, csak a regisztrációjával kifejezi egyetértését. 
Tudomása van arról, hogy a településen többen már regisztráltak, egyetértenek a 
kezdeményezés értékével. Kéri, hogy a település is kapcsolódjon ehhez a programhoz.  
 
Sisák Imre: A Városi TV és a Vár TV képújságján is megjelent a felhívás az I. világháborús 
emlékek gyűjtésére, amire eddig nem sok tárgy érkezett. Úgy gondolja, szép lenne egy 
kiállítás a II. félévben az I. világháborús családi emlékekből. Ez sokak megelégedésére 
szolgálna, különösen azoknak, akiknek hozzátartozói a háborúban voltak, vagy családtagjuk  
a háborúban halt meg, vagy nem tért haza.  Mindenkit arra kér, hogy akinek vannak ilyen 
emlékei,  azokat bocsássák a Múzeum, illetve a Művelődési Ház rendelkezésére.  
   
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 

k.m.f. 
 
 
 

 
  Sisák Imre      dr. Tasi Borbála 
  polgármester      címzetes főjegyző 
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