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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-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,  Édes 
Attila,  Gömbiczné Kanyó Beatrix,  Dr. Nyíri Ferenc, képviselők 
 
Meghívottak: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Malomegyi Lajos 
főmérnök, Szklenár Katalin ügyintéző, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársa. 
Erdélyi Gyula mátrakeresztesi lakos, mátrakeresztesi óvodások, iskolások. 
  
Sisák Imre: Köszönti az ülésteremben megjelenteket. Megállapítja a határozóképességet, mivel a 9 
megválasztott képviselőből 6 fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint.  
Szavazásra bocsátja.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
242/2014. (IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.  
 
1./ Javaslat Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2./ Javaslat fejlesztési célú hitel felvételére 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
3./ Javaslat kitekintő határozat elfogadására 
            Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Az ülés előtt Erdélyi Gyula mátrakeresztesi polgár jelezte, hogy napirend előtt szeretne 
szólni. Erről a testületnek szavaznia kell.  
 
Szavazásra bocsátja.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
 
 
 



2 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
243/2014. (IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület Erdélyi Gyula mátrakeresztesi polgárnak megadja a szót.  
 
Erdélyi Gyula: Köszönti a jelenlévőket.  
Mint tudják, az iskolakezdés előtt a mátrakeresztesi iskolások és óvodások és szüleik új helyzet elé 
lettek állítva, mivel az iskolába, óvodába járásuk az eddig megszokott formában nem volt 
biztosított. A Polgármester úr segítségét kérték ebben az ügyben, holott lehet, hogy nem az ő, illetve 
a Képviselő-testület kötelessége lett volna a probléma megoldása. A döntést nem is tőle várták, 
mégis az ő segítségével oldódott meg a gondjuk. Ezért az óvodások, iskolások és szülők nevében 
megköszöni Polgármester úrnak, hogy közreműködött a helyzet megnyugtató rendezése érdekében.  
 
Sisák Imre: Megköszöni Erdélyi Gyula elismerő szavait. A képviselő-testület is egyetértett abban, 
hogy nem történhet meg Pásztón, hogy a szülők szeptember 1-jén szembesüljenek azzal, hogy 
gyermekeik menetrendszerű buszon utazzanak óvodába, iskolába. Az önkormányzat éves szinten 
145 millió Ft-tal támogatja az oktatási intézményeket, ezen kívül az iparűzési adóból is 36 millió Ft-
ot szintén erre a célra áldozunk. Mivel a KLIK nem vállalta föl a gyermekek utaztatását, így az 
önkormányzatnak kellett intézkedni. Bartus László osztályvezető úr a Mátra Volánnal egyeztetett és 
sikerült megoldani a gyermekek utaztatását.  
 
Erdélyi Gyula és kísérői távoznak az ülésteremből. 
Megkezdődik a napirendek tárgyalása. 
 
I.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A víziközmű törvény előírja az önkormányzatok számára a víziközmű szolgáltatás 
hosszú távú, biztonságos ellátása érdekében 15 évre szóló gördülő fejlesztési terv elfogadását.  
Ez eléggé kockázatos dolog, mivel a médiában azt hallani, hogy az állam egy közszolgáltatási 
holdingot akar létrehozni, mely valószínűleg a víziközműveket is érinteni fogja.  
Jelenleg azonban a törvényi kötelezettségnek eleget kell tenni. A határozati javaslat 7. pontjában 
megfogalmazták, hogy új helyzet áll elő, ha a szolgáltatás jelenlegi ellátásában változás következik 
be.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a mátrakeresztesi szennyvíz telep  rekultivációja ne szerepeljen 
benne. Volt egy kis vita, végül abban maradtak, hogy a határozati javaslat érintett pontjának 
felülvizsgálatára a jövő évben kerüljön sor.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
244/2014. (IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta Gördülő Fejlesztési Terv 
elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gördülő Fejlesztési Terv a 2015-2029-ig 
terjedő időszakra felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát szennyvízhálózat esetében 
azzal a kikötéssel fogadja el, hogy a Pásztó szennyvíztelep bekötő út felújítása helyett ÉLGÉP 
lakótelephez szennyvíz gerincvezeték kialakítása szerepeljen. 

 
2.  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gördülő Fejlesztési Terv a 2015-2029-ig 

terjedő időszakra felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát ivóvízhálózat esetében azzal a 
kikötéssel fogadja el, hogy szerepeljen a táblázatban a Mátraszőlősi – Munkácsy u. között 
gerincvezeték kialakítása. 

 
3.  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gördülő Fejlesztési Terv a 2015-2029-ig 

terjedő időszakra beruházások összefoglaló táblázatában Mátrakeresztes szennyvíztelep 
rekultivációja ne szerepeljen. 

 
4.   Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármeserét, hogy jelen határozattal 

elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervet a 2015-2029-ig terjedő időszakra küldje meg az ÉRV. 
Zrt.-nek további intézkedés céljából.  

 Felelős: értelemszerűen 
 Határidő: 2014. szeptember 15. 
 
 5.    Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtásához és a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi elfogadásához szükséges 1 MFt 
igazgatási-szolgáltatási díjat költségvetésében biztosítja. 

 Felelős: értelemszerűen 
 Határidő: értelemszerűen 
 
6. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gördülő Fejlesztési Tervben vállalt 

kötelezettségeit minden év augusztusáig felülvizsgálja. 
 
7. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, amennyiben a víziközmű 

szolgáltatással kapcsolatban olyan központi intézkedés történik, mely szerint az önkormányzat 
nem kapja meg az üzemeltetőtől a vízdíj 10%-át, akkor nem tudja vállalni a  Gördülő 
Fejlesztési Tervben vállaltakat. 

 
Sisák Imre: Javasolja, hogy a II. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
245/2014. (IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a II. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.  
 
A zárt ülésről külön jkv. készül. 
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III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat kitekintő határozat elfogadására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a kitekintő 
határozatot.  
 
Sisák Imre  szavazásra bocsátja a határozati javasltot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
247/2014. (IX.15.) 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. 
 
Sisák  Imre: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
  Sisák Imre      dr. Tasi Borbála 
  polgármester      címzetes főjegyző 


