
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i üléséről.

Helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal – Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 

Jelen vannak:  Dömsödi Gábor polgármester, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly, Édes
Attila,   Farkas Attila,  Káposzta Csaba,  Plecskó Péter,  Dr.  Halász István,    Volek György
képviselők. 

Dr.  Tasi  Borbála  címzetes  főjegyző,  Sándor  Károly  aljegyző,  dr.  Sándor  Balázs  mb.
osztályvezető, Robotka Róbert Városgazd. Kft. ügyvezetője,  Kolompár István – Roma Nemz.
Önkorm. Elnöke, Mészáros Sándor ügyintéző,  Antalné Prezenszki Piroska,  Dr. Hír János,
Odlerné  Tiszovszki  Mária  intézményvezetők,  Máté  Nándorné IPESZ vezető,   Győriné  Új
Mária könyvvizsgáló,  Bartus László, osztályvezető, Malomhegyi Lajos főmérnök,  Szklenár
Katalin,  Gyürky-Szabó Erika műszaki ügyintézők,  Tari  Mihály,  Berzák Gyuláné,  Dudásné
Fülöp  Anita  Szervezési  Osztály  munkatársai,  valamint  további  meghívott  vendégek  és
érdeklődők.

Dömsödi Gábor: Köszönti azt ülésteremben jelenlévőket és a tv képernyőjén keresztül a város
lakosságát.  Megállapítja  a  határozatképességet,  mivel  a megválasztott  9  képviselőből  8  fő
jelen van. 
Javaslatot tesz a napirendre azzal a módosítással, hogy a 8. napirendi pontot 5. napirendként
tárgyalják, mivel a Salgótarjáni VG. Kft. igazgatójának egy másik ülésre kell mennie. 

Megkérdezi van-e más javaslat.
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
337/2014. (XII. 18.) 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: Dömsödi Gábor polgármester

2./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodására vonatkozó 
önkormányzati rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester



4./ Javaslat  a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezelésérőlszóló 
15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosítására (II. fordulós anyag)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./ Javaslat a Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának 5. számú módosításával kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

6./       Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására                           
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

7./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

8./ Javaslat  a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

9./ Javaslat Pásztó Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési 
Koncepciója elkészítését megalapozó megállapodásra.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

10./ Javaslat a Kövicses patak mátrakeresztesi mederszakaszainak helyreállítására 
közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

11./ Javaslat Pásztó, Kölcsey u. 20. II/5. szám alatti szolgálati lakás ügyének rendezésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./ Javaslat lakásbérleti kérelmek elbírálására, önkormányzati lakások bérleti díjának
felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

13./ Javaslat ingyenesen átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok hasznosítására, 
selejtezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./ Javaslat az önkormányzatok országos érdekvédelmi szövetségi tagságára, tájékoztató 
egyes szövetségek célkitűzéseiről
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

15./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 2015. I. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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I. NAPIRENDI PONT:

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

Dömsödi  Gábor: Az  előző  ülés  óta  eltelt  két  hét  eseményeiből  kiemeli  a  fontosabbakat.
Elsőként a brüsszeli  látogatását  említi.   Meghívást kapott  az Európai  Parlamentbe Újhelyi
István MSZP-s képviselőtől, mely egynapos látogatás volt. Többen aggódnak amiatt, hogy mi
lesz a függetlenségével. Megnyugtat  mindenkit, eddig is voltak és ezután is lesznek jobb- és
baloldali barátai is, ezzel nem árul el senkit,  a függetlensége pedig nem csorbul.
Szeret mindenkivel szóba állni, mely egy polgármester esetében nem hátrány. Részére senki
ne szabja meg, hogy kivel és miről beszél, saját szavaiért, tetteiért vállalja a felelősséget.
A találkozó egyébként nagyon tanúlságos volt. Tudja azt, hogy a pénzekért nem Brüsszelben
kell  lobbizni,  hanem itthon,  de  azt  is  tudja,  hogy azért  a  térség  politikai  vezetőinek  kell
lobbizni.  Az  EU  a  jövőben  a  vissza  nem  térítendő  támogatások  helyett  a  részben
visszafizetendő támogatásokat  fogja előnyben  részesíteni.  A jövőben csak  olyasmire  lehet
pályázni,  amely  részben,  vagy  egészben  megtermeli  a  beruházott  összegeket.  Erre  az
önkormányzatnak is fel kell készülnie.
Egy véletlen folytán találkozott egy Andreas Rudas nevezetű úrral, aki a nagy RTL csoport
alelnöke. Nagyon komoly leckét adott demokráciából az ott jelenlévő polgármestereknek. Az
a demokráciát mindenek elé helyező szemlélet számunkra is követendő példa lenne.
Az interneten sokféle hozzászólást kapott a brüsszeli úttal kapcsolatban, viszont egyikre sem
reagált, mivel úgy gondolja, Pásztó polgármestereként nem keveredhet ilyen vitákba.

A  továbbiakban  tájékoztatást  ad  a  vízgazdálkodással  és  szemétszállítással  kapcsolatban
folytatott  tárgyalásokról,  melyeket  egyrészt  a törvény által  előírt  változások,  illetve  egyéb
súlyos problémák indokoltak.

Találkozott Jónás Gáborral, a Lungo Drom Nógrád Megyei képviselőjével. Nagyon fontosnak
tartja a kisebbséggel való jó együttműködést.

Ellátogatott  Kazincbarcikára  az  ÉRV  Zrt.  vezérigazgatójához,  mely  leginkább  egy
udvariassági látogatás volt. Azóta már történt egy levélváltás is, melyben azt kérte, hogy a
víztározó legminimálisabb vízszint emelkedéséről is tájékoztatást kér.
A korábbi szerződéses megállapodás szerint a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. dolgozói tavasszal
átkerülnek az ÉRV Zrt-hez, senkinek sem fog megszűnni a munkahelye.

Először  volt  késő délutánig  fogadónap,  mely  úgy tűnik,   elérte  célját.  A polgárok lassan
elfogadják, hogy a segélyt nem a polgármestertől kell kérni, hanem az illetékes osztályon. A
polgármester közbenjár olyan ügyekben, melyekben az osztályokon nem tudnak segíteni.

Látogatást tett az Elektromont Kft-nél, ahol egy nagyon korszerű technológiával, három olyan
gépsorral dolgoznak, amely a világon bárhol lehetne. 

Megünnepelték a Múzeum fennállásának 30. évfordulóját.
Az OTP regionális igazgatójával pedig megállapodtak abban, hogy egy keretmegállapodásban
rögzítik, hogy a 2015. évben mire fordítsák az esetleges támogatási összeget.

Dr. Becsó Károly érkezik, 9 képviselő van jelen. 
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Dömsödi  Gábor szavazásra bocsátja a 320/2014. /XI. 27./  számú határozat  végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
338/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

 A képviselő-testület a 320/2014. (XI. 27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 

Dömsödi  Gábor szavazásra bocsátja a 322/2014. /XI. 27./  számú határozat  végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
339/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület a 322/2014. (XI. 27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást  
elfogadta. 

Dömsödi  Gábor szavazásra bocsátja a 328/2014. /XI. 27./  számú határozat  végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
340/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület a 328/2014. (XI. 27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást  
elfogadta. 

Dömsödi  Gábor szavazásra bocsátja a 333/2014. /XI. 27./  számú határozat  végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
341/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület a 333/2014. (XI. 27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást  
elfogadta. 
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Dömsödi  Gábor szavazásra  bocsátja  a  két  ülés  között  történt  fontosabb  eseményekről
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
342/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta. 

II. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Az ülés előtt kiosztásra kerültek még az előterjesztéshez kapcsolódó 
anyagok. A bizottságok tegnap kimerítően megtárgyalták a napirendet. 

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Sándor Károly: A költségvetési rendeletben olyan módosítás kerülne végrehajtásra, melyről
külön  határozattal  kellene  dönteni.   Ennek  a  lényege,  hogy  az  önkormányzat  a
hulladékszállítási kompenzációs pályázat eredménytelensége miatt a VG.Kft. Részére 6 millió
Ft  kölcsönt  biztosít  2015.  június  30-ig.   A  Kft.  feladata  pedig  az,  hogy  a  Salgótarjáni
Hulladékgazdálkodási  Kft-vel  a  jogosnak  ítélt  tartozás  megfizetéséről  és  a  további
feltételekről megállapodjanak. 

Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet 
módosítást. 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást a képviselő-testületnek.

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a költségvetési rendelet módosítását. 

Dömsödi Gábor: A Sándor úr által említett külön határozati javaslat még most készül, ezért 
javasolja, hogy azt a hulladékgazdálkodással foglalkozó napirendnél fogadják el. 
A rendelet-módosítást szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Név szerinti szavazás: Dömsödi Gábor igen, Barna Tibor Józsefné igen, dr. Becsó Károly 
igen, Édes Attila igen,  Farkas Attila igen, Káposzta Csaba igen, Plecskó Péter igen, Dr. 
Halász István igen,   Volek György igen.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
30/2014 (XII. 19.) önkormányzati rendelete
  a 29/2014. (XI.28.) rendelettel, a 26/2014. (X.28.) rendelettel, a 
23/2014.(IX.26) rendelettel, a 22/2014.(VIII.23.) rendelettel , a 14/2014.(V.30.) rendelettel, a 
13/2014.(IV.29.) rendelettel,  a 11/2014.(IV.3.) rendelettel módosított
4/2014. (II.13.) költségvetési rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.

III. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodására vonatkozó önkormányzati
rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletet.  

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a rendeletet a képviselő-testületnek.

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet. 

Dömsödi Gábor:  Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Név szerinti szavazás: Dömsödi Gábor igen, Barna Tibor Józsefné igen, dr. Becsó Károly 
igen, Édes Attila igen,  Farkas Attila igen, Káposzta Csaba igen, Plecskó Péter igen, Dr. 
Halász István igen,   Volek György igen.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2014.(XII. 19.) önkormányzati  rendelete
az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásról.
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/

IV. NAPIRENDI PONT:

Javaslat  a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011
(VI.30) önkormányzati rendelet módosítására (II. fordulós anyag)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A rendelet 23. §-a rendelkezik arról, hogy ki és milyen módon mentesülhet a
közszolgáltatási díj megfizetése alól. A szemétszállítási díj igen komoly probléma Pásztón,
mivel sokaknak gondot jelent a megfizetése. Ez egyébként országos probléma is.
Azt  javasolja,  hogy  a  későbbiekben  a  képviselő-testület  tárgyaljon  arról,  hogyan  lehetne
egyszerűbbé tenni a különböző igazolások beszerzését. A mentesség kérése nagyrészt idős
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embereket  érint,  akiknek  már  igen  nehézkes  az  ügyintézés.  Ehhez  kellene  valamilyen
hatékony segítséget nyújtani a hivatalon keresztül.

Kérdés, vélemény nem volt.

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről 
szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/.

V. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 
5. számú módosításával kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A napirendi pont tárgyalásánál köszönti Vendel Zsolt Urat, a Salgótarjáni 
Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatóját.
Röviden ismerteti a tényeket. A hulladék lerakásért tonnánként 6000 Ft-ot kell fizetni, mely a
szolgáltatót terheli. Emiatt tartozásunk és veszteségünk keletkezett. A bevételi oldal növelése
sem  lehetséges  többek  között  a  rezsicsökkentés  miatt.  Patthelyzetben  van  mindenki,  a
salgótarjáni  VGÜ  és  a  pásztói  Városgazdálkodási  Kft.  is  csakúgy,  mint  a  két  város
önkormányzata. A törvény előírja, hogy a szemétlerakási díj nem hárítható át. 
A  címzetes  főjegyző  észrevételezte,  hogy  a  jelenlegi  megállapodás  módosításban
törvényellenesen szerepel az a kitétel, amely erről a díjról rendelkezik. Ezért lett elhalasztva a
legutóbbi ülésen a határozathozatal és ezért kezdeményeztünk tárgyalásokat Salgótarjánnal.
Főjegyző  asszony javaslatára  jogfenntartással  élünk  és  úgy gondoljuk,  ezzel  nem hozzuk
kellemetlen  helyzetbe  salgótarjáni  partnerünket  sem  és  ugyanakkor  jogszabályi
kötelezettségünknek  is  eleget  teszünk.  Eközben  kaptunk  egy  fizetési  felszólítást,  mely
végzetes hatással lenne a VG Kft-re, ha nem fizetnénk ki. Azért kell most átadnunk pénzt a
Kft-nek, hogy meg tudja kezdeni a tartozás törlesztését.

Kérdés

Volek György: Mennyi pénz lett kifizetve eddig a tartozásra?  Mennyi az az összeg, amelyet 
feltétlenül ki kell fizetni és mennyi az, amely a mi álláspontunk szerint nem kötelező?

Vendel  Zsolt:  A  tartozás  összegét  nem  lehet  különválasztani,  mivel  az  a  hulladék
ártalmatlanítás díja.

Volek György: Volt egy pályázat, melyre Pásztó is pályázott, ha jól tudja 12 millió Ft-ra 2013
évben, 2014. évre pedig közösen Salgótarjánnal több, mint 26 millió Ft-ra. Ezek az összegek 
jogosan jártak volna, ha kifizetik.
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Vendel Zsolt: Minden önkormányzat külön pályázott, Pásztó is. Az önkormányzat kapta volna
meg a pénzt és támogathatta volna a saját cégét. 
2013-ban és 2014-ben is díjkompenzációra lett kiírva pályázat, de  országosan sem nyert 
senki. Több, mint egymilliárd Ft volt az az összeg, melyet szét lehetett volna osztani és kb. 14
milliárd Ft-ra érkezett be igény. 

Dömsödi Gábor: Jelen esetben egyrészt a jogszerűség nagyon fontos, valamint az, hogy 
Pásztó rendezze a tartozását.

Vélemény, észrevétel

Dr. Tasi Borbála: Polgármester Úr pontosan idézte a történet előzményeit. A lényeg az jogi
értelemben,  hogy  a  társulási  megállapodás  olyan  szövegrészt  tartalmaz,  amely  a
hulladékgazdálkodási törvény bizonyos pontjába ütközik és ez megállapodással  sem írható
felül. A törvény úgy rendelkezik, hogy a hulladéklerakási járulék nem áthárítható. A törvény
nem írja azt, hogy a felek közös megállapodással ettől eltérhetnek. Amikor a törvény eltérést
engedélyez, arra kifejezetten felhatalmazást ad. Jelen esetben nem ad. Ebből eredően az az
álláspontja, hogy ez így jogszabálysértő. Eddig sem volt a társulási megállapodásnak ilyen
kitétele,  ellenben valóban van a két Kft. közötti megállapodásnak egy ilyen rendelkezése,,
amire további jogi álláspont kifejtése az, hogy ami jogszabályba ütközik, az semmis.
Ugyanakkor van jogos követelése a salgótarjáni VGÜ-nek, ez a másik vetülete a dolognak. 
Amit a képviselő-testület és a Városgazdálkodási Kft. elismer, azt meg kell fizetni és annak a 
fedezetét meg kell teremteni. Mivel a Kft-nél nincs erre fedezet, előirányzatot kell adni, mely 
kétféle módon fog megtörténni. Egyrészt a 2014. évi költségvetési rendelet módosításában, 
másrészt pedig az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben. A két határozati javaslat is ezt 
tartalmazza és kéri a képviselő-testületet azok elfogadására. A tegnapi bizottsági ülésen a 
bizottságok is ezen az állásponton voltak.

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elismerve azt, hogy a VG Kft.-nek van bizonyos összegű fizetési kötelezettsége, mindkét 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
343/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád
Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási  Megállapodás  5.  számú  módosításának
elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1.  Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kelet-Nógrád  Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú módosítását e határozat
szerves részét képező 1. melléklet szerint jogfenntartó nyilatkozattal együtt fogadja el.

2.    A  jogfenntartó  nyilatkozat  tartalma,  hogy  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.
törvény 68. § (1) szerint nem áthárítható a Társulási Megállapodás 5. számú módosítás 26.

8



pont  (3)  bekezdésében  szereplő  hulladéklerakási  járulék,  ezért  a  módosítással  egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 15.2. (4) bekezdése jogszabálysértő.

3.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 5. számú
módosításának e határozat 1-2. pontja szerinti aláírására. 

4.   A Képviselő-testület  felkéri  a polgármestert,  hogy 2014. december 31-ig a képviselő-
testületi határozatot küldje meg a munkaszervezet számára.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
344/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pásztói  Városgazdálkodási  Közhasznú
Nonprofit  Kft.  részére  2014-ben  6.000.000  Ft,  2015.  januárjában  további  3.000.000  Ft
kölcsönt biztosít a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit
Kft-nél  fennálló  16  163  771,-Ft  tartozásból  az  elismert  összeg  kiegyenlítéséhez  a  csatolt
kölcsönszerződések szerint.
Az előirányzatot az önkormányzat költségvetésében szerepelteti.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

VI. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására                           
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

Dömsödi Gábor: Az I-III. Negyedéves beszámolóban szerepel egy táblázat az adóbevételek 
alakulásáról. Már látta a decemberi állapotot is, mely jelentős javulást mutat. Ez azt jelenti, 
hogy az adóhatóság jól végzi munkáját és az adózók részére eljuttatott felhívás is megtette 
hatását. Jelenlegi állapot szerint a 2014. évi  adóelőirányzat 108 %-on áll. A módosított, 
megemelt bevételeket is 94 %-on teljesítette a város.

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az I-III. Negyedéves teljesítésről szóló tájékoztatót.
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  

Dömsödi Gábor:  Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
345/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztó Városi
Önkormányzat 2014. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, és azt
elfogadja. 

Felelős: szöveg szerint

VII. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Elmondja tájékoztatásul, hogy már nem kötelező koncepciót készíteni, de 
előrelátásból úgy döntöttek, hogy készüljön egy előzetes tervezet, melyből kitűnnek a 2015. 
év fontosabb kiadásai és bevételei. A képviselők is kiegészítették javaslataikkal, melyeket a 
végleges költségvetés elkészítésénél figyelembe fognak venni.

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Dr.  Becsó  Károly: Az  Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  és  elfogadásra  javasolja  az
előterjesztést  azzal,  hogy  a  bizottsági  ülésen  tett  javaslataikat  a  végleges  költségvetés
elkészítésekor vegyék figyelembe.

Dr.  Halász  István: A  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  szintén  megtárgyalta  és
elfogadásra  javasolja  a  költségvetési  koncepciót  a  bizottsági  ülésen  elfogadott
kiegészítésekkel.

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a koncepció határozati javaslatát a kiegészítésekkel.

Volek György: Ha jól tudja, 2014. évben az Európai Uniós támogatás egy főre jutó összege 
52 eFt-tal több lesz, mint korábban volt. Ez Pásztó esetében mintegy 520 millió Ft-tal 
jelenthet többet. Vannak az önkormányzat tulajdonában földterületek, ipartelepítésre alkalmas
területek, valamint a záportározó megépítése is fontos lenne. Ezt továbbra is szorgalmazni 
kellene.

Dömsödi Gábor:  Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
346/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat
2015. évi költségvetési koncepcióját.
A  költségvetés  végleges  összeállításáig  a  feladatok  olyan  átgondolását  és  intézkedések
megtételét  igényli,  melyek  a  várható  bevételek  és  kiadások  jelenlegi  nagymértékű
aránytalanságát egyensúlyba hozzák. 

Az önkormányzat  a jogszabályi  változások és helyi  döntéseket  figyelembe  véve az alábbi
határozatot hozza:

1.  A  Polgármesteri  Hivatal  és  a  város  intézményei  részére  elrendeli,  hogy  a  2015.  évi
költségvetési  törvényből  és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változást
vezessék  át   és a végleges költségvetést  a jogszabályi  előírásoknak megfelelő /szerkezeti
változás, szintre hozás/, teljes körű számítással alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek
mind  a  kiadások  vonatkozásában.  Ennek  keretében  a  hivatal  a  korábban  vállalt
kötelezettségeket is teljes körűen mutassa be.

2. A Képviselő-testület nem kíván további adósságot keletkező kötelezettséget vállalni,  fő
célkitűzése,  hogy  a  2015.  évi  költségvetését  a  törvényi  előírásoknak  megfelelően  forrás
egyezőségesen készítse el.
Amennyiben  ez  nem  biztosítható,  akkor  számít  az  állami  költségvetésben  a  forráshiány
kezelésére szolgáló fejezeti tartalék előirányzatra.

3. A Képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során saját
bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával, magasabb szinten
tervezzék és azt az év során az önkormányzati támogatások kímélése érdekében realizálják. A
Képviselő-testület  a  hiány  mértékére  és  a  rendkívüli  helyzetre  figyelemmel  elvárja
intézményeitől  és  hivatalától,  hogy  2015-ben  mind  a  költségvetési  tervezés,  mind  a
végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálva takarékosan gazdálkodjanak.

4. A  Képviselő-testület nem emeli az építményadó tételeket.

5. Az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által ellátott (felvállalt, vagy
testületi  határozat  alapján  ellátott)  nem  kötelező  szolgáltatásokat  (feladat  megnevezése,
ellátottak száma, költsége, bevétele).

6. A Képviselő-testület az intézményhálózatban dolgozók lakáshoz jutását és lakásfelújítását a
jelenleg is működő munkáltatói lakásépítési alap fenntartásával tervezi továbbra is segíteni. A
képviselő-testület  megvizsgálja  a  dolgozói  hiteltörlesztés  támogatásának,  valamint  az
illetmény eltérítés és cafeteria juttatásának lehetőségét.

7. Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti törvény szerinti
bértábla kötelező besorolása és a soros előlépések miatt tartalmaznak előirányzat növekedést,
és csak ennek megfelelő  kiadás  teljesíthető  a  2015. évi  költségvetési  törvényben  rögzített
feladatfinanszírozási rendnek megfelelően.
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Az alacsony fizetésű köztisztviselők és közalkalmazottak részére illetményeltérítést biztosít a 
költségvetési lehetőség keretei között.

8. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás módosulása,  az
intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembe vételével határozza
meg.

9. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a feladatellátás biztosítása érdekében a
Nemzeti  Közfoglalkoztatási  Program  keretében  a  hivatali,  intézményi,  városgazdálkodási
feladatok segítésére 2015-ben is foglalkoztat közcélú munkásokat. E foglalkoztatási formával
az  önkormányzat  városgazdálkodási  (út-híd,  közterületi  gyommentesítés,  belvíz,  park,
játszótér stb.) feladatait  kell  tehermentesíteni.  Elvárás a feladatot  ellátó Városgazdálkodási
Közhasznú  Nonprofit  Kft-vel  szemben,  és  a  résztvevőktől,  hogy  munkavégzésre
pontosan,munkára  képes  állapotban  jelenjenek  meg,  hatékony  és  eredményes  munkát
végezzenek,  tartozásaikat  rendezzék és törekedjenek az elsődleges  munkaerőpiacra  történő
visszajuttatásra.

10. A Polgármesteri Hivatal tegyen meg minden szükséges és lehetséges intézkedést annak
érdekében,  hogy  a  nyilvántartott  önkormányzati  követelések  és  adóbevételek  a  lehető
legrövidebb  időn  belül,  illetve  a  törvényes  határidőben  realizálódjanak.  A  hivatal  tegyen
hatékony  intézkedést  a  szabad  rendelkezésű,  hasznosításra  kijelölt  önkormányzati  vagyon
értékesítésére a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  javaslata, iránymutatása szerint.

11. A Képviselő-testület:
- az önkormányzat  intézményeinél a továbbiakban is komoly hangsúlyt fordít a       
   roma tanulók  felzárkóztatására.

      - a roma kisebbség  munkához juttatása érdekében közbenjár a gazdálkodó szervek és
a
         Munkaügyi Központ felé a velük való együttműködés keretében.

12.  A  Képviselő-testület  a  Pásztói  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  részére  ülései
megtartásához  illetve elnöki fogadónaphoz a volt gyermekorvosi rendelő épületében irodát
biztosít,  támogatásként.
                
13.  A  Strandfürdő  működését   az  önkormányzat  kiadásainak  növekedése  nélkül  a  Dél-
Nógrádi  Vízmű  KFT,  a  Városgazdálkodási  KFT  és  a  közmunkások  bevonásával  kell
biztosítani  annak  érdekében,  hogy  a  támogatási  szerződés  szerinti  kötelezettségét  az
önkormányzat  teljesítse.  E  mellett  vizsgálni  kell  a  strandfürdő  hosszabb  távú  gazdaságos
működtetésére nyilvános pályázat  kiírásának lehetőségét.

14.  A  Képviselő-testület  a  RNÖ  véleményét  figyelembe  veszi  a  2015.  évi  költségvetési
koncepció tekintetében.

15.  A  Képviselő-testület  a  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  véleményének
figyelembe vételével a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetet határidőben tárgyalja.
A képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  véleményének figyelembe
vételével fogadja el a 2015. évi költségvetési koncepciót.

16. A főmérnökség készítsen elő megállapodás-tervezetet arra vonatkozóan, hogy a térfigyelő
kamerarendszert az önkormányzat továbbra is biztosítja a város közrendjének, biztonságának
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megfigyeléséhez,  rögzítéséhez,  de a rendszeres kamera megfigyeléséhez költséget nem tud
biztosítani.

17. A főmérnökség a Pásztói Városgazdálkodási  Közhasznú Nonprofit  Kft.  által  ellátandó
feladatokra (a számviteli törvény szerinti beszerzés gazdaságosságának igazolásához, illetve a
közbeszerzési  törvény  szerinti  IN-HAUS  beszerzés  igazolásához)  kérjen  be  kontroll
ajánlatokat.

18. A képviselő-testület felhívással él a város mezőgazdasági termelői, a lakosság felé, hogy a
helyben  foglalkoztatást  és  a  mezőgazdasági  termelést  helyezzék  előtérbe,  a  település
élelmiszer szolgáltatói pedig vásároljanak a helyben előállított mezőgazdasági termékekből.

19.   A Pásztói  Városgazdálkodási  Közhasznú  Nonprofit  KFT igazgatója  a  költségvetési  
rendelet  előterjesztésével  egyidejűleg  készítsen  hasznosítási  javaslatot  a

piaccsarnokra.

20. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT igazgatója készítsen tájékoztatót
és  javaslatot  arra,  hogy  szociális  szövetkezeti  formában  hol,  mit,  milyen  létszámmal
költségvetési bevétellel és kiadással lehet ellátni.

21. A képviselő-testület szorgalmazza a sportcsarnok és a tanuszoda építést.

22. A képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a 2014-2020-as Európai Uniós programozási
időszakban Pásztó részére reálisan megvalósítható feladatokra. Ezek közül is elsősorban az
ipartelepítést,  munkahelyteremtést,  a  város  fejlődését  elősegítő  projekteket  támogatja.  E
programok mellett sem kíván eladósodni.

23.  A  képviselő-testület  megvizsgálja  a  hétvégi  és  éjszakai  orvosi  ügyelet  vállalkozási
formában  való  megvalósításának  lehetőségét  az  esetleges  jogszabályi  változásokat  is
figyelembe véve.

24.  Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megvizsgálja  és  biztosítja  a
Polgármesteri  Hivatal  számára  4  osztályos  szervezetben  történő  működését  a  2015.
költségvetési évben. 

VIII. NAPIRENDI PONT:

Javaslat  a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 
ellátására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi  Gábor: A  mostani  határozati  javaslat  arról  szól,  hogy  Robotka  Róbert  2014.
december  31-én  lejáró  megbízását  hosszabbítsák  meg  2015.  június  30-ig,   változatlan
feltételek mellett.

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.

Dr.  Halász  István: A  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  szintén  megtárgyalta  és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Sánta  Kálmánné: Mint  a  Városgazdálkodási  Kft.  Felügyelő  Bizottságának  elnöke
tájékoztatásul  elmondja,  hogy két  alkalommal  üléseztek  a  hulladékszállítással  kapcsolatos
probléma megoldása miatt. Most azért kért szót, mert a Felügyelő Bizottság tehet  javaslatot  a
Kft. ügyvezető igazgatójának személyére. Mivel Robotka Róbert megbízatása ezév december
31-én lejár, a FEB azt javasolja, hogy hosszabbítsák meg ügyvezetői megbízását 2015. június
30-ig.  Egyúttal  köszönetet  mond  mindazoknak,  akik  javasolták  személyét  a  FEB  elnöki
tisztségére.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a FEB részére alkosson egy működési szabályzatot, melyben
rögzítik  a  legfontosabb  feladatokat,  elvárásokat.  Nem  szeretné  a  hatáskörét  túllépni,  de
alulteljesíteni sem. 

Dömsödi Gábor:  Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
347/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Robotka Róbert, Pásztó, Munkácsy
u. 2. szám alatti lakost 2015. január 1-től 2015. június 30-ig megválasztja a Pásztói
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé és megbízza ügyvezetői feladatainak
ellátásával.

2. Illetménye  2015.  január  1-től  havi  bruttó  380.000  forint.  Egyéb  juttatásai:
munkakörének8  ellátásához  hivatalos  célra  saját  személygépkocsi  használat  Pásztó
közigazgatási területén 500 km/hó átalány erejéig, előfizetéses mobiltelefon használat.

3.  A  Képviselő-testület,  mint  tulajdonos  az  ügyvezető  részére  együttműködési  és
tájékoztatási kötelezettséget ír elő.

          4.  A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges
           munkaügyi iratok elkészítéséről.
            Határidő: szöveg szerint

Felelős: polgármester 

5. A Kft. ügyvezetője 30 napon belül gondoskodjon a szükséges iratok Cégbíróságra
történő benyújtásáról.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Kft. ügyvezetője
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IX. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési 
Koncepciója elkészítését megalapozó megállapodásra.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi  Gábor: Pásztó  városnak  van  egy  többször  módosított  településfejlesztési
koncepciója,  melyet  újra  kell  alkotni.  Ennek  előfeltétele  egy  településfejlesztési  stratégia
elkészítése, melyre most van támogatás központi keretből, de az önkormányzatra is terheket
fog  róni.  A  munka  határidőhöz  kötött,  holnap  már  tárgyalni  fognak  a  koncepció
elkészítőjével.  Remélhetőleg  ezzel  közelebb  jut  az  önkormányzat  egy  mindenki  által
elfogadható településrendezési tervhez.

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Dr. Becsó Károly: Tegnap is rávilágított a bizottsági ülésen, hogy  nem egyszerűen csak egy 
településrendezési terv módosításról van szó. Most lesz alkalom arra, hogy betervezzenek pl. 
egy nyilvános wc-t a város frekventáltabb területére annak tudatában, hogy a piacon és a 
romkertben is van wc. De ez csak egy példa volt.
Óriási  jelentősége  van  a  stratégiának  és  óriási  a  felelőssége  a  képviselő-testületnek.  Ez
határozza meg a hogyan továbbot, azt, hogy a város mit akar elérni. Most kell megfogalmazni
az átmenő forgalommal, elkerülő utakkal kapcsolatos elvárásokat is. 

Plecskó Péter: A stratégia elkészítése hamarosan elkezdődik és várhatóan április 30-ig be is
fejeződik. Ezért is tartotta fontosnak, hogy a 2015. évi költségvetési koncepcióhoz benyújtsa
azt a javaslatot, hogy a Polgármesteri Hivatal áttérjen a 4 osztályos rendre annak érdekében,
hogy  a  Műszaki  Osztály  megerősítésre  kerüljön.  Az  látszik,  hogy  a  Műszaki  Osztály  a
jelenlegi  leterheltsége  mellett  nem  tud  plusz  feladatokat  ellátni.  Ide  olyan  szakember
bevonására van szükség, aki máshol már bizonyított. A 4 osztályos rendszert lehetőleg már
januárban el kellene indítani a minél hatékonyabb munkavégzés érdekében. 

Volek  György: A  tervekben  benne  van  egy  leromlott  városrész  rehabilitációs  pályázati
lehetősége,  aztán  hogy  az  uszoda,  sportcsarnok  hová  kerül,  a  kórháznak  is  vannak
rehabilitációs tervei. A koncepció elkészítése során ezeket mind egyeztetni kell. 
Nagyon körültekintően kell eljárni, a társszerveket is meg kell kérdezni elképzeléseikről.

Dömsödi  Gábor: Nem szabad összekeverni  az  álmainkat  és  a  realitásokat.  Ne beszéljünk
arról,  hogy  lesz  egy  sportcsarnok,  csak  szeretnénk,  hogy  legyen.  Sok  minden  mást  is
szeretnénk, de egyáltalán nem biztos, hogy lesz rá pályázat és megvalósítható lesz-e.
Elkerülő utat is tervezünk, de egyáltalán nem biztos, hogy meg is valósul. Ne beszéljenek úgy
ezekről a dolgokról, hogy a város lakossága részére félreérhető legyen.
Az is elhangzott, hogy 300 millió Ft van a város számláján, de ez így nem igaz, mert annak a
300 millió Ft-nak megvan a helye. A záportározó rendkívül fontos, viszont azt is tudjuk, csak
akkor fog megépülni, ha kapunk rá pénzt. Figyelni kell a pályázati lehetőségeket és azonnal
lecsapni rá.  Ugyanez vonatkozik az ipari  területekre is. Felkészültnek kell  lennünk,  de ne
keltsünk hiú reményeket.

Volek György: Simicskó  István sportért felelős államtitkártól hallotta, hogy minden járási
szzékhelyen sportcsarnoknak és uszodának kell lenni. Ez a következő hét év terve. 
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Dömsödi  Gábor: Politikusokra  hivatkozni  nem szerencsés  dolog.  Négy évvel  ezelőtt  egy
polgármesteri vitán az elődje azt mondta, hogy nem fogják a kórházakat államosítani, mert ő
egy államtitkárral beszélt. Ennek ellenére mégis megtörtént az államosítás.
Legyünk inkább felkészültek arra, hogyha kapunk pénzt, azt hasznosan és jól költsük el. 

Dr. Becsó Károly: Mégis az álmokból realizálódhatnak azok a dolgok, melyeket  Volek úr
említett. Régóta szeretnénk sportcsarnokot és azt mondja,  végre megérett az idő arra, hogy
ezt Pásztó megkapja. 

Dömsödi  Gábor: Egyetértenek  a  dolgokban,  csak  ne  jelentsenek  ki  konkrétumként  olyat,
amely csak elképzelés szintjén létezik.  Uszoda és sportcsarnok is csak akkor legyen,  ha a
képviselő-testület  rendelkezik  olyan  számítással,  hogy  a  megvalósulás  után  miként  tud
legnagyobbrészt önfenntartó lenni.

Malomhegyi  Lajos: Néhány gondolatot pontosításként hozzáfűz.  Az elkerülő út jelenleg is
szerepel a rendezési tervben és a tervek között is azzal a különbséggel, hogy ez az országos
közúthálózat része és tulajdonosa a Magyar Közút. 
Örül annak, hogy Plecskó képviselő úr észrevette, hogy a Polgármesteri Hivatalban a Műszaki
Osztály mennyire leterhelt. A Műszaki Osztály szakembereinek létszáma felére csökkent. Ez
az osztály külső segítség nélkül ellátott olyan feladatokat, mint pl. a szennyvízberuházás II-
III. ütem lebonyolítása, vagy a városközponti rehabilitáció.
Azt kéri a képviselő-testülettől, hogy döntéseik előtt nézzék meg milyen projekteket valósított
meg  a város, és nem szeretné, ha csökkenteni próbálnák az osztály jelentőségét ezeknek a
megvalósításában. 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta azt előterjesztést
és elfogadásra javasolja.  Hozzáfűzi, hogy Pásztó egyik legfontosabb feladata ennek a tervnek
a kidolgozása. Amit 2020-ig meg lehet valósítani, azt meg kell tenni. 
A városnak egyébként már van településfejlesztési stratégiája, ez egy jó kiindulópont lehet.
Az új koncepció kidolgozásánál ne csak önkormányzati szemmel gondolkodjanak. Keressék
meg pl. az északi ipartelepen lévő vállalkozókat, milyen javaslataik lennének az elkerülő úttal
kapcsolatban.  A  sportcsarnok  esetleges  megvalósulása  esetén  sem  biztos,  hogy   az
iskolacentrum területén kellene lennie. Át kell gondolni ezen létesítmények fenntarthatóságát
is. 

Dömsödi Gábor: Mivel rendkívül fontos a jövőre nézve ez a dolog, azt javasolja, hogy rövid
időn belül üljenek le ismét és csak ezzel a témával foglalkozzanak, azután pedig városi vitára
kell bocsátani közmeghallgatás keretében. 

Dr. Tasi Borbála: A januári rendes ülésen szerepel a közmeghallgatás is, azt javasolja, hogy
ezen testületi ülés előtt a képviselők tartsák meg a polgármester úr által javasolt megbeszélést.
A  közmeghallgatáson  ismertethetik  javaslataikat,  mivel  a  településrendezési  tervvel
kapcsolatos  módosításokat  is  közmeghallgatás  keretében  kell  a  település  lakosságával
megismertetni,  illetve  véleményüket  kikérni,  egyebekben  pedig  szorosan  kapcsolódik  a
költségvetéshez is. 

Dömsödi Gábor: Egyetért a javaslattal és előreláthatólag január első heteiben üljenek le ebben
a témában. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
348/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztó Integrált
Településfejlesztési  Stratégiája  és  Fejlesztési  Koncepciója  elkészítését  megalapozó
megállapodásra tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza.

A Képviselő-testület elfogadja a melléklet szerinti megállapodást és felhatalmazza 
polgármesterét annak megküldésekor az aláírására.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

X. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Kövicses patak mátrakeresztesi mederszakaszainak helyreállítására közbeszerzési 
eljárás lefolytatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A napirend tárgyalásánál köszönti Laczkó Csaba urat a Tarjánmix Kft. 
képviseletében. 

Lackó Csaba: Röviden ismerteti az ajánlati felhívás fontosabb pontjait. Meghívásos, egyszerű 
tárgyalásos eljárásról van szó. Hét részre lesz lehetőség ajánlatot tenni a meghívottaknak. A 
részek gabionfal építéssel mederstabilizációról szólnak. A részekre szóló ajánlattétel kötelező.
Jelen  ajánlatkérés  fedezete  vis  maior  pályázaton  nyert  összeg,  mely  90  %-ban  fedezi  a
kiadásokat,  10  %  önkormányzati  önrész  szükséges  még.  Az  ajánlatkérő  a  gazdasági
alkalmasságnál a 30 napot meghaladó sorban állással rendelkező ajánlattevőket zárja ki. 
Műszaki  alkalmasság  tekintetében  nettó  5  millió  Ft  értékben  mély-  és  magasépítés
tekintetében  kért  referenciát  az  ajánlatkérő.  Az  érvényes  ajánlattétel  feltétele  még  a
szakirányú felelős műszaki vezetés felsőfokú végzettséggel  és három éves tapasztalattal. 
A  nyertes  ajánlattevő  a  teljesítést  megelőzően  teljesítési  biztosíték  nyújtására  kötelezett,
amelynek  mértéke  1  %,  majd  a  teljesítést  követően  jótállási  biztosítékká  változik,,  mely
szintén 1 %. 

Kérdés 

Farkas Attila: A tegnapi  bizottsági  ülésen szóba került,  hogy milyen referenciát  kérjen az
önkormányzat.  Elegendő-e,  ha csak magasépítési  referenciát  tud adni  az ajánlattevő,  vagy
szükséges a mélyépítési referencia is?

Laczkó Csaba: Pásztónak már van tapasztalata a gabionfal építésben. Fontos, hogy legyen ez
hozzáértő  építő.  A  gabionfal  magasépítésben  és  mélyépítésben  is  elterjedt  megoldás.  A
legfontosabb  az  lenne,  hogy  ne  először  építsen  gabion  falat,  rendelkezzen  ezen  a  téren
megfelelő tapasztalattal.
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Dömsödi  Gábor: Akiket  meghívunk  az  eljárásra,  mindenki  rendelkezik  megfelelő  építési
tapasztalattal?

Laczkó Csaba: Ebben a kérdésben nem teljesen tájékozott, akiket ismer közülük, azoknak van
tapasztalatuk.

Dömsödi Gábor: Van arra mód, hogy ezt esetleg írásban rögzítsék az ajánlatkérésben? 

Laczkó  Csaba: A  gabionfal  építése  tervek  alapján  történik.  Ennek  a  referenicának  a
pontosítására  termesztésen  van  lehetőség,  azt  az  ajánlatkérő  határozza  meg.  A  túlzott
részletesség sem szerencsés, mert azzal szűkítenék a versenyt. A referenciánál konkrétan meg
lehet jelölni azt, hogy szükséges a gabionfal építési tapasztalat, ez fontos lenne.

Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy ez a kitétel kerüljön bele az ajánlattételi felhívásba. 

Laczkó Csaba: A bizonytalanság tovább csökkenthető, ha olyan szakembert kérnek, aki már
részt vett ilyen létesítmény építésében.

Plecskó  Péter: A  felelősségbiztosítással  kapcsolatban  az  egyik  pontban  azt  olvasta,  hogy
legalább  1  millió  Ft/káresemény  és  legalább  2  millió  Ft/év  kártérítési   határösszegű
biztosítékot kér az ajánlattevő. 
Mindkét  összeget  kevésnek tartja,  a  minimum 2 millió  Ft  lehetne  3  millió  is.  Pontosabb
megfogalmazást tartana szükségesnek a kivitelező felé káresemény kapcsán.

Laczkó  Csaba: Az  ajánlatkérőnek  lehetősége  van  az  arányosság  figyelembe  vételével
változtatni az összegen. Lehet növelni a verseny korlátozása nélkül.

Malomhegyi  Lajos: Lehet  növelni  a  biztonságot  nyújtó  feltételeket,  de  ezeknek  mindig
árfelhajtó hatásuk van. Figyelni kell arra is, hogy a meghívandó ajánlattevők tudják teljesíteni
a feltételeket.

Dr.  Halász  István: A  gabionfal  építése  speciális  feladat.  Nem  szűkíti-e  le  a  lehetséges
ajánlattevők körét, ha ilyen jellegű munka elvégzését kérjük referenciaként? Természetesen
szeretnénk, ha a munka minél jobb minőségben készülne el, és azt is szeretnénk, ha minél
többen tennének ajánlatot. 

Plecskó Péter: A felelősségbiztosítással  kapcsolatban az a  véleménye,  hogy a  vállalkozók
tudják,  hogy  meddig  mehetnek  el,  egyébként  nem  tennének  ajánlatot,  ha  nekik  nem
megfelelőek a pályázati  feltételek.  Ha valaki  magasabb ajánlatot  tesz,  mint  amennyi  keret
rendelkezésünkre áll, azt véleménye szerint el kell utasítani. 

Laczkó  Csaba: Ha  nem  érkezik  megfelelő  ajánlat  az  ajánlatkérő  számára,  az  eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja és új eljárást indíthat. 

Sándor Károly: A közbeszerzési eljárás egyik szabálya, hogy csak olyan ajánlattevőt szabad
meghívni, aki képes lehet a munka elvégzésére.
Amikor a vis maior pályázatot benyújtottuk, a költségvetésben nem állt rendelkezésre a 10 %
önrész fedezete.  Erre  hitelt  kell  felvennünk,  melyhez  kormányengedély  kell.  Az engedély
kérelmet benyújtottuk a megfelelő időben és helyen, viszont még semmi információ nincs az
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elbírálásáról.  A közbeszerzési  eljárás  indítása  kötelezettségvállalás,  tehát  addig  nem lehet
elindítani az eljárást, amíg nincs meg a hitelszerződés.

Dömsödi  Gábor: Úgy  gondolja,  hogy  a  garanciális  feltételeken  változtatni  kell  az
előterjesztéshez képest.

Dr. Halász István: Úgy gondolja, ha valaki csak 5 milliós felelősségbiztosítással rendelkezik,
az ne vágjon bele ilyen munkába. A tegnapi bizottsági ülésen viszont nem hangzott el, hogyha
nincs meg a kormányengedély,  miből valósítjuk meg a beruházást. Olyat ne vállaljunk fel,
amit nem tudunk teljesíteni. 

Sándor  Károly: Korábban  havonta  volt  döntés  kormányszinten  pénzügyekről,  ez  egy
jogszabály módosítás következtében most már negyedévenként van. Azt a tájékoztatást kapta,
hogy a kormány minden döntést meghozott, most az értesítésre várunk. Közlönyben még nem
jelent meg. 

Szklenár Katalin: A vis maior rendelet szerint az elszámolás határideje 2015. szeptember 29. 
Ha nem tudjuk megvalósítani a jövő évben, van lehetőség a meghosszabbításra pl. abban az
esetben, ha a közbeszerzési eljárás elhúzódik. 
Ez viszont nem lenne célszerű, mert van két nagyon veszélyeztetett ingatlan a Kövicses patak
kritikus szakasza mellett.  Jelenleg csak egy ideiglenesen odahordott kőhalmaz védi, illetve
homokzsákok.

Dömsödi Gábor: Semmiképpen nem lehet halogatni a munka elvégzését. Amint lehetséges, el
kell kezdeni. 

Dr.  Halász István: Javasolja,  hogy az ajánlattételi  felhívás elküldésének határidejét  tegyék
későbbi időpontra a kormány döntésének függvényében.  

Malomhegyi Lajos: Egyetért egy későbbi, január végi időpont megjelölésével. 

Dömsödi Gábor: Jelöljék meg január 30-át.

Laczkó Csaba: A felhívás tartalmán a dátum átírások nem módosítanak.

Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy a felelősség biztosítás összege a kivitelezés teljes összegére
terjedjen ki és ha közben történik valami, az arra fedezetet nyújt.

Dr. Becsó Károly: A felelősségbiztosítás egy kiegészítő biztosíték. Malomhegyi úrnak igaza
van  abban,  hogy  árfelhajtó  hatása  lehet  és  éppen  ezért  nem  biztos,  hogy  a  mikro-  és
kisvállalkozások ezt be tudják vállalni. 

Dömsödi  Gábor: Nem jártas  sem a közbeszerzési  eljárásokban,  sem a felelősségbiztosítás
területén. Ettől függetlenül nem gondolja azt, hogy különösebb árfelhajtó hatása lenne.

Malomhegyi  Lajos: A kivitelezési  munka elvégzésére  a  legnagyobb biztosíték  az,  hogyha
nem készül el, nem vesszük át. A felelősségbiztosítás inkább arra értendő, ha a kivitelező kárt
okoz.  
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Dr. Halász István: Azért jó, ha van felelősségbiztosítás, mert akkor a biztosító perelhet. Azt
gondolja, hogy ma már ezek nem olyan tételek, melyeket egy komoly vállalkozás ne tudna
vállalni. 

Dr.  Tasi  Borbála: Furcsának  tartja,  hogy alkudoznak  olyan  dologról,  mely  az  ajánlattevő
érdeke, vagyis minél több biztosíték legyen az ajánlati eljárásban. Véleménye szerint azokat a
javaslatokat, melyek javítanak a biztosítékok tekintetében, a közbeszerzési törvény keretein
belül  be kell  építeni.  Mindenképpen reális  biztosítási  összeg kerüljön bele  az  ajánlattételi
felhívásba. 

Farkas  Attila: A  felelősségbiztosítás  összegére  vonatkozóan  plusz  50  %  megállapítása
indokolt lehet. Olyan feltételeket kell támasztani, hogy a kisebb vállalkozások is teljesíteni
tudják, mivel elsősorban helyi vállalkozásokat szeretnénk meghívni. 

Dömsödi Gábor: Egyetért Farkas Attila javaslatával, mely szerint 50  %-kal emeljék meg a
felelősségbiztosítás összegét. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és ajánlati felhívást az elhangzott módosításokkal.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
349/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kövicses  patak  mátrakeresztesi  meder
szakaszainak helyreállítására  közbeszerzési  eljárás lefolytatására  tett  javaslatot megismerte,
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület e határozathoz csatolt „Kövicses patak mátrakeresztesi meder szakaszai
helyreállítása”  tárgyú  Ajánlattételi  felhívást  elfogadja  és  felhatalmazza  polgármesterét  a
hirdetmény nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás  2015. évi  indítására  és  lefolytatására.
Ajánlattételre az alábbi építőipari kivitelezőket kell felkérni akik részére meg kell küldeni a
közbeszerzést lebonyolító közreműködésével az ajánlattételi felhívást és mellékleteit.

1. CSOM 98 Kft. 3060 Pásztó, Szentlélek utca 44-46.
2. Kéri Vencel Balázs 3060 Pásztó, Vasvári P. u. 16.
3. MECUM-DI Kft. 1139 Budapest, Szegedi u. 12.
4. Palóc Invest Kft. 3060 Pásztó, Rózsa utca 1. 
5. Pusztai Gábor 3060 Pásztó, Kishegy sétány 2.

Határidő: 2015. január 9.
Felelős: polgármester

Dömsödi  Gábor: Javasolja,  hogy a  11.napirendi  pontot  zárt  ülésen  tárgyalja  a  képviselő-
testület, mivel az érintett nem járult hozzá a  nyilvános üléshez.
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
350/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A  Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  zárt  ülésen  tárgyalja  a  11.  napirendi
pontot.

ZÁRT ÜLÉS
A zárt ülésről külön jkv. készül.

Barna Tibor Józsefné és Káposzta Csaba távozik, 7 képviselő van jelen. 

XII. NAPIRENDI PONT:

Javaslat lakásbérleti kérelmek elbírálására, önkormányzati lakások bérleti díjának
felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülés óta annyi változás történt, hogy Czagáné Tamás 
Tünde visszavonta kérelmét és nem kéri a lakás kiutalását.
Bujdosó Andrea esetében pedig a kiutalás időtartama változott 2015. december 31-ről 2015. 
június 30-ra. 

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja. 

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
352/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta azt önkormányzati bérlakás bérbeadása iránt
benyújtott kérelmeket és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a  szociális célú lakás bérbeadása iránt benyújtott kérelmeket nem
tudja  támogatni,  mert  jelenleg  nincs  üresen álló,  szociális  címen  kiutalható  lakás  az
önkormányzat birtokában.
Erről a kérelmezőket értesíteni kell.

Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző

Határidő: 8 napon belül

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
353/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A  Képviselő-testület  megismerte,  megtárgyalta  Oláh  Béláné önkormányzati  bérlakás
bérbeadása iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza:

1.) Oláh  Béláné másik  önkormányzati  tulajdonú  cserelakás  bérbeadása  iránt
benyújtott  kérelmét  nem  tudja  támogatni,  mert  jelenleg  nincs  üresen  álló,  szociális
címen kiutalható önkormányzati lakás az önkormányzat birtokában.

2.) Az  általa  bérelt  Pásztó,  Dankó  út  31.  szám  alatti  ingatlanra  vonatkozó
bérlőkijelölés időtartamát 2015. december 31-ig meghosszabbítja. 

3.) Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  bérleti  szerződést  évente
meghosszabbítsa.

Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző

Határidő: értelemszerű

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
354/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

1.) Bujdosó Andrea önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása iránt benyújtott kérelmét
támogatja és a  Pásztó, Hunyadi út 18. IV/10. szám alatti  lakást részére  2015. január 1-től
2015. június 30-ig bérbe adja, Bujdosó Andreát bérlőként kijelöli.

Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
igazgatója

Határidő: értelemszerűen

2.) A határozatban foglaltakról kérelmezőt és a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft-t értesíteni kell.

Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző
Határidő: 8 napon belül

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
355/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A  Képviselő-testület  megismerte,  megtárgyalta  az  önkormányzati  lakások  bérleti  díjának
felülvizsgálatára tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  lakások  és  helységek  bérletére  és
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) számú rendelet 9. § /1/
bekezdésben  meghatározott  lakbér  mértékét  felülvizsgálta  és  lakbér  változásra
rendeletmódosítást nem kezdeményez.

Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző

Határidő: értelemszerű

XIII. NAPIENDI PONT:

Javaslat ingyenesen átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok hasznosítására, 
selejtezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés, vélemény nem volt.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
356/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Ingyenesen
átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok hasznosításáról, selejtezéséről szóló javaslatot
és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Pásztó Városi Önkormányzat az Állami
Vagyon  Ingyenes  Átruházásának  szabályai  szerint  átvett  inkurrens  szakanyagokat  a
megállapodás  szerint  hasznosítja.  Az  igényelt  eszközök  jelentős  részét  2012-ben
önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében adtuk át az átvevő szervezeteknek.
Az átadott eszközök jelentős segítséget nyújtanak az egyes működési és ellátási területeken.

2.) Az  eddig  át  nem  adott  ingóságokat  leltárba  vettük.  Ezek  a  jövőben  szintén  az
Önkormányzat,  valamint  igény  esetén  az  önkormányzat  intézményei  részére  kerülnek
hasznosításra  önkormányzati  feladatok  ellátásának  elősegítése  érdekében.  A
működésképtelen, használhatatlan eszközöket 2015-ben tervezett selejtezési eljárás keretében
kell megsemmisíteni, vagy hasznosítani.

Határidő: értelemszerű
Felelős:   értelemszerű
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3.) A képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy az átruházott vagyon hasznosításáról
a tárgyévet követő év január 31. napjáig tájékoztassa az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t.

Határidő: értelemszerű
Felelős:   értelemszerű

Káposzta Csaba érkezik, 8 képviselő van jelen.

XIV. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az önkormányzatok országos érdekvédelmi szövetségi tagságára, tájékoztató egyes
szövetségek célkitűzéseiről
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

dr.  Becsó  Károly: A  legutóbbi  testületi  ülésen  egy  új  tagságot  vállalt  az  önkormányzat,
beléptünk az Önkormányzatok Mátrai Szövetségébe. Felmerült, hogy célszerű-e egy másik,
országos szövetségben is tagságot vállalni. 
Megtárgyalta  az Ügyrendi Bizottság és a testület  felé azt javasolják, hogy ne lépjünk ki a
Magyar Önkormányzatok Szövetségéből.

Dr.  Halász  István: A  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  is  megtárgyalta  az
előterjesztést és szintén azzal értenek egyet, hogy tartsuk meg tagságunkat a MÖSZ-ben és
más országos szövetségbe ne lépjünk be. 

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
357/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az önkormányzatok
országos  érdekvédelmi  szövetségeiről  szóló  tájékoztatót  és  úgy  határoz,  hogy  a  Magyar
Önkormányzatok  Szövetségben  fennálló  tagságán   kívül  más  országos  érdekvédelmi
szövetségben nem létesít tagságot.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
358/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy továbbra is fenntartja a
Magyar Önkormányzatok Szövetségében fennálló  tagsági jogviszonyát.

XV. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 2015. I. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az üléstervet és a bizottsági ülésen 
elhangzott módosulásokkal elfogadásra javasolja.

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
2015. I. félévi üléstervet a módosításokkal.

Dr.  Tasi  Borbála: Az ülésterv  tartalmával  kapcsolatban  elmondja,  hogy egyrészt  törvényi
előírások határozzák meg, hogy a választást követő évben milyen fontos előterjesztéseket kell
megtárgyalnia a testületnek, másrészt a gazdasági társasággal kapcsolatos döntések, gazdasági
programmal,  SZMSZ  módosítással  kapcsolatos  előterjesztések  szerepelnek  az  I,.  félévi
üléstervben, mint fontosabb napirendek.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 2015. I. félévi üléstervet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
359/2014. (XII. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Pásztó Városi Önkormányzat  Képviselő-testülete a 2015. I. félévi üléstervét a melléklet
szerint elfogadta.

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, JAVASLATOK 

Volek György: A Stromfeld udvar lakói jelezték, hogy a szemétszállító autó mély gödröt járt
ki, ezért kérik, hogy kőzúzalékkal tömörítsék be. 

Dömsödi Gábor: A Stromfeld udvar valóban borzalmas állapotban van, a konténereknél az is
probléma, hogy nincsenek megfelelően alátámasztva. Az udvart kompelxen kell megnézni,
mert más részein is vannak problémák. 

Édes Attila: A Szent Imre téri játszótér most már nagyon szép, viszont balesetveszélyesnek
tartja amiatt, hogy a gyerekek szinte akadálytalanul ki tudnak jutni az úttestre. Vagy kerítést,
vagy sövény telepítését javasolja. 
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Dömsödi Gábor: Sövény ne legyen, mert nagyon leszűkíti a teret, de valami megoldást kell
találni valóban.

Dr. Halász István: A Szent Imre téri játszótérnél a vízelvezető árok mellett leparkolnak az
autók és tönkreteszik a befüvesített területet. Tényleg le kellene keríteni. 
Az előző testületi ülésen jelezte a rendszám nélküli autókat a temetőnél, azóta már nincsenek
ott.

Dr. Tasi Borbála: Egy ismerőse hívta fel a figyelmét arra, hogyha majd nyugdíjba megy és a
képviselő-testület előtt beszél, készüljön fel arra, hogy ne érzékenyüljön el. Nem tudja, hogy
felkészült-e erre, majd kiderül.  Igyekszik nem bőven szólni és olyat  nem mondani,  amely
miatt elérzékenyülne. 
Edgar Allen Poe írta, hogy legalább három hétre van szüksége ahhoz, hogy egy improvizált
beszédet előkészítsen. Számára az elmúlt 41 év köztisztviselői munka nem volt elegendő arra,
hogy  ilyen  gondolatokat  fogalmazzon  meg.  Az  eltelt  három  hét  pedig  szintén  nem  volt
alkalmas erre, mert sokat dolgozott. Egyébként is nehéz éve volt sok személyes ok miatt is.
Úgy gondolta, hogy egy újabb választási ciklus, mely most már 5 évre szól, túl hosszú volna
számára. Ezen kívül pedig azt gondolja, hogy az új képviselő-testület a majdani új jegyzővel
vigye végig a ciklust. 
Van egy másik jó idézete, mely úgy szól, hogy nincs jobb tanítómester, mint a példa. Ezt
Indira Gandhi mondta valamikor. A példa lehet jó és rossz példa is. A jó példa egyrészt jött a
szüleitől,  akiktől  tisztességet,  becsületet,  lelkiismeretességet,  kötelességtudatot  tanult,
szakmai  vonatkozásban pedig példát  nem igazán tud  mondani,  mivel  nagyon  fiatalon  lett
vezető.  Sokszor  érezte  úgy,  hogy szakmai  vonatkozásban  nagyon  nagy energiával  kellett
dolgoznia a magas színvonal eléréséért.  Az eltelt  idő alatt  sok mindent megélt,  pl. járások
megszűnését, várossá válást, rendszerváltást. 28 évesen lett osztályvezető, majd később vb.
titkár, illetve jegyző.
Egy harmadik mondás szerint aki mások nyomdokaiba lép,  az sohasem hagyja maga után
saját nyomait. Reméli azt, hogy ő hagyott hátra saját nyomot és követendő példát.
A nehéz időszakok megedzették. Az első önkormányzati képviselő-testület 19 fős volt  és 16
fővel működött, mert a lemondások után ennyien maradtak.  Ez olyan időszak volt, amikor a
vállalkozói önkormányzat szemlélete uralkodott és igen kevés pénz volt a költségvetésben.
Példaként  említi  az  UNIMILL  házgyár  ügyét,  melyben  törvényességi  észrevételt  is  tett,
mégsem  sikerült  megakadályoznia  40  millió  Ft  kimenetelét  a  költségvetésből,  illetve  a
Szerszám- és Készülékgyárat, melyet saját fedezet plusz hitelkiegészítéssel vásárolt meg az
önkormányzat.
A kórház rekonstrukció során sem volt egyszerű egyensúlyozni a polgármester és a képviselő-
testület között. 
Az  SZMSZ  a  testület  működésének  alapokmánya  és  a  hatáskörök  tiszteletben  tartása  a
testületi döntések alfája és omegája.
Számos  beruházás  és  számos  igazgatási  változás  kísérte  végig  a  négy évtizedet  munkája
során, melyet nem kíván részletezni. Igyekezett „szürke eminenciásként'” a háttérből segíteni
a szakmai munkát, vagy vezetni, irányítani amit kellett.
Zsinórmérték volt számára Alexander Dumas gondolata, hogy „csakis akkor beszélj, amikor
kell és felét mondd csak annak, amit gondolsz. Csakis azt írd le, amit aláírhatsz, de csakis azt
cselekedd, amit elmondhatsz.”
Lehet, hogy nagy tévedés volt ez a pálya, de bízik abban, hogy nem 
Reméli, hogy tudta szolgálni Pásztó város lakosságát, az általa választott képviselő-testületet,
a hivatalt,  és  jó szívvel kíván mindenkinek a jövőre nézve erőt, egészséget,  boldogságot,
sikert.
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Ha pedig mégis nagy tévedés volt, Kossuth Lajos azt írta – én ezt nagyon ironikusan mondom
-, hogy nagy ésszel csak nagyot lehet tévedni. 

Dömsödi Gábor: Kiszámolta, hogy Borika a 41 év alatt 492 hónapot volt itt, ebből 2 hónapot
dolgoztak együtt, amióta polgármester lett.
Sok mindent gondolt, de azt nem gondolta, hogy ilyen sokat fog neki segíteni és ezt nagyon
megköszöni. Azt sem gondolta, hogy ennyire fogja sajnálni, hogy elmegy nyugdíjba. Igazából
most sem gondolja, reméli, hogy továbbra is fogja a hivatalt segíteni. Először abban, hogy
milyen utódja legyen, utána pedig mindenben. 
Két  hónap  alatt  megtapasztalta  azt,  hogy  nagyon  nagyra  becsülik  és  tisztelik  Őt  az
önkormányzatnál.
Teljesen őszintén mondja, hogy nem volt tévedés a pályája.  Borika azt mondta, hogy szürke
eminenciásként a háttérből próbált irányítani, de az elmúlt két napban adott 5 olyan gólpasszt,
amelyet csak a legjobbak tudnak.
Azok nevében, akikkel sok időt töltött és a saját nevében is megköszöni amit a hivatalért és az
önkormányzatért tett, Pásztó nevében is megköszöni, amit a városért tett. Ne vonuljon vissza,
jöjjön, amikor tud, de ha nem tud, akkor is jöjjön, mert szükség van a tudására.

Dr. Tasi Borbála: Megköszöni az elismerő szavakat.

Dömsödi  Gábor: Boldog ünnepeket  kíván mindenkinek,  megköszöni  a  részvételt,  az  ülést
bezárja.

k.m.f.

Dömsödi Gábor dr. Tasi Borbála
polgármester címzetes főjegyző
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