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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 26-i üléséről. 
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, dr. Becsó Károly,  Barna Tibor Józsefné,  dr. 
Halász István, Édes Attila, Káposzta Csaba, Plecskó Péter, Volek György képviselők. 
 
Dr. Sándor Balázs jegyző, Budavári Valéria osztályvezető, Máté Nándorné IPESZ vezetője, 
Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, dr.Hír János 
múzeumigazgató, Oláhné Csákvári Gabriella intézményvezető,  Czabafy László VG. Kft. 
igazgatója, Berzák Gyuláné,  Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai, Csépe Jánosné 
pásztói lakos. 
 
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 7 
fő jelen van. Farkas Attila alpolgármester betegség miatt van távol, Plecskó Péter képviselő 
későbbi időpontban érkezik. 
 
Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítéssel.  
További napirendek megtárgyalása szükséges, melyek az alábbiak: 
 

Javaslat a pásztói strandfürdő üzemeltetési szerződésének módosítására. 
 Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató 
 

Javaslat a pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
autóbusz különjárati díjszabására. 

 Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató 
 

Javaslat a Pásztói Múzeum személyi fejlesztésére 
 Előterjesztő: dr. Halász István Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogata. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
357/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
2./ Javaslat a város 2015.évi költségvetéséről szóló 4/2015. /II.27./ önkormányzati 

rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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3./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló 24/2013. /XI.1./ önkormányzati rendelet módosítására 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
4./ Javaslat intézményi alapító okirat módosítására 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
5./ Javaslat Család és Gyermekjóléti Központ létrehozására 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
6./ Javaslat ingatlanok adás-vételével kapcsolatos döntések meghozatalára. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
7./        Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
 Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 
 
8./ Javaslat a civil és sport szervezetek egyedi kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka 
 
9./ Javaslat a 2015. évi Pásztói Karácsony megrendezésével kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
10./ Javaslat a 2016. évi Mátraalja Fesztivál megrendezéséhez szándéknyilatkozat 

elfogadására Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
11./ Javaslat a pásztói strandfürdő üzemeltetési szerződésének módosítására. 
 Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató 
 
12./ Javaslat a pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett 

autóbusz különjárati díjszabására. 
 Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató 
 
13./ Javaslat a Pásztói Múzeum személyi fejlesztésére 
 Előterjesztő: dr. Halász István Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi  Gábor: Az októberi testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről a 
legfontosabbakat említi.  
Megtörtént a hulladékudvar átadása. Még nem működik üzemszerűen, van néhány engedély, 
melynek beszerzése folyamatban van. A terület teljesen lebetonozott, különféle tároló 
helyiségekkel, valamint portafülkével. Tegnap átadták a salgótarjáni szemétlerakót is, amely 
egy sokkal nagyobb horderejű vállalkozás és kielégíti a XXI. századi igényeket. 
Tárgyalt a Wallis Zrt. vezetőjével aki ígéretet tett arra, hogy a TAO-ra fordítható pénzből 13 
millió Ft-ot átutalnak a városnak. Ha ez az összeg rendelkezésre áll, műfüves pálya építésére 
beadott pályázatunk előbbre kerül és már 2016-ban megvalósulhat. 
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Huczekné Rétvári Mónika kereste meg egy civil szervezet képviseletében, ugyanis a 
karácsony előtti időszakban terveznek egy nagyszabású akciót, melyben mindenki 
eljuttathatja jókívánságait a szeretteinek.  
A pásztói karácsonnyal kapcsolatban a mai ülésen fog dönteni a képviselő-testület. A 
szereplőkkel már felvették a kapcsolatot. 
November 14-én két  bál is volt a városban. Az egyik a Művelődési Házban, ahol a megyei 
Príma Primissima díjakat adták át, valamint az Általános Iskolában a hagyományos 
jótékonysági bál. Mindkét rendezvény nagyon színvonalas volt. 
A rekortán pálya holnap kerül átadásra. A környezetét még rendezni kell, viszont sportolni 
már lehet rajta. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a két ülés között eltelt időszakról szóló tájékoztatót. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
358/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a két ülése között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta. 

II. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a város 2015.évi költségvetéséről szóló 4/2015. /II.27./ önkormányzati rendelet 
módosítására 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az iparűzési adóbevételek már elérték az idei tervezett szintet,  valószínűleg 
az ellenőrzések hatása is hozzájárult ehhez. Vélhetően december 20-ig ez a bevétel növekedni 
fog. Megköszöni a vállalkozóknak, hogy korrekten befizették az adóikat. 
 
Kérdés 
 
Volek György: Az egyik táblázatban a Klapka köz térkővel történő burkolás befejezési 
munkálataira 1,5 millió Ft van bejegyezve. Megvalósul-e még az idén? 
 
Dömsödi Gábor: A Klapka köz burkolására félre volt téve 1,5 millió Ft.  Volt korábban egy 
előterjesztés, melyben kimutatták, hogy ezt a munkát ennyi pénzből nem lehet megvalósítani. 
Erről lemondtak, mert kb. 4,5-5 millió Ft-ba kerülne. Az oda vásárolt lapok a strandon 
kerültek lerakásra. 
A Klapka köznél a közművekkel van komoly gond. A burkolást csak akkor érdemes 
elvégezni, ha a közműveket rendbe tették. Sajnos az idén nem fog megvalósulni.  
 
Volek György: Akkor miért új módosított előirányzatként szerepel? 
 
Juhászné Mustó Mária: A táblázatban eredeti előirányzatként szerepel, változatlan formában,  
nem pedig új, módosított előirányzatként. 
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Plecskó Péter érkezik, 8 képviselő van jelen. 
 
Dömsödi Gábor: Egyébként át kellene gondolni, hogy mi legyen a Klapka közzel, mert ott 
van a Csohány Ház is, ami nagyon rossz állapotban van. A piac új arculatot kap tavasszal és 
azzal együtt ezt a problémát is meg kellene oldani. Erről majd készüljön egy előterjesztés az 
év elején. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat 25/2015 (XI. 27.) önkormányzati rendelete a  
17/2015 (IX. 3.) rendelettel, 15/2015. (VI. 27.) rendelettel, a 13/2015. (V. 29.) rendelettel 
módosított, 4/2015. (II.27.) költségvetési rendelet módosításáról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 24/2013. /XI.1./ önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet is. 
 
Dömsödi Gábor: Elsőként a határozati javaslatot bocsátja szavazásra. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
359/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
szóló  
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24/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot és a következő 
határozatot hozza: 
 
1./ Pásztó Városi Önkormányzat és a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. között 2013. november 12-én 

létrejött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 
közszolgáltatási szerződést a Képviselő-testület és a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. a Ptk. 6:212. 
§ (1) bekezdése alapján közös megegyezéssel megszünteti 2015. november 27-ével. 

 
2./ A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére 

közszolgáltatási szerződést köt az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel 
a 2015. november 28.- 2020. november 28. közötti időszakra. 

 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező közszolgáltatási 

szerződés aláírására. 
   
Határidő: 2015. november 28. 
Felelős: polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
26/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
helyi közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 

IV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat intézményi alapító okirat módosítására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a 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 
360/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
Módosító Okiratát e határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
Alapító Okiratát e határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el egységes szerkezetben. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 

V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Család és Gyermekjóléti Központ létrehozására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: 2016. január 1-től kötelezővé válik a Család és Gyermekjóléti Központ 
létrehozása. Ez olyan feladat lesz, melyet még most nehéz átlátni. A szakmai jogszabály, a 
végrehajtási rendelet  még meg sem jelent. Ilyen körülmények között kell november 30-ig 
döntenie a képviselő-testületnek a Központ létrehozásáról. A végrehajtási rendelet-tervezet 
alapján dolgoztak és készítették az előterjesztést. Van olyan információ is, hogy a tervezethez 
képest  változni fog a rendelet. 
Azért készült egy viszonylag terjedelmesebb előterjesztés, hogy jól látható legyen, mi lesz a 
feladata a Központnak. Arról van szó, hogy az eddigi gyermekjóléti és családsegítő 
szolgáltatást leszűkíti a jogszabály és abból a hatósági részre vonatkozó feladatokat a 
Központok hatáskörébe helyezi, amelyek csak a járásközpontokban fognak működni. Ez azt 
jelenti, hogy az ott dolgozó tanácsadók, esetmenedzserek a járás településeit fogják járni és  a 
hatósági ügyekhez kapcsolódóan végzik az intézkedéseket, bevonva a településeken működő 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokat is.  
A család- és gyermekjóléti központok finanszírozását feladat finanszírozásúvá teszi a 
költségvetési törvény, ami azt jelenti, hogy a normatív finanszírozásnál lényegesen több lesz a 
pénzbeni támogatás. 
Az előterjesztés végén készítettek egy kimutatást, hogy a szakmai jogszabály szerint hány 
fővel kellene működnie a központnak, illetve mennyit finanszíroz a költségvetés. 
Természetesen a két szám nem egyezik. Pásztó esetében 6,2 főre kérhetnek a költségvetésből 
fedezetet, mely fejenként 3 millió Ft-ot jelent. Ebből tisztességesen meg lehet oldani azt, hogy 
8 fővel működjön majd a Központ. A szakmai jogszabály 7,9 fővel engedélyezi a Központ 
létesítését, kevesebb fővel nem adnak rá engedélyt. A jogszabály segítő munkaerőt is javasol. 
Az előterjesztés elkészülte utáni információ, hogy november  24-én született egy 
kormányhatározat, melyben az áll, hogy egy egyszeri támogatást nyújtanak a család-és 
gyermekjóléti központok kialakításához. Ez egységesen minden járási központnak 2 millió Ft. 
Ezt lehet pl. gépkocsi vásárlásra, kerékpár vásárlásra, épület felújításra, informatikai eszköz 
beszerzésére, mobil eszköz beszerzésére, iroda berendezésre fordítani. 
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Kérdés 
 
Dömsödi Gábor: Azt már tudjuk, hogy 1 főt az önkormányzatnak kell finanszíroznia.  
A dologi költségekre nem kapunk finanszírozást? Másik kérdése, hogy mekkora a különbség a 
jelenlegi és a majdani finanszírozás között. 
 
Bartus László: Eddig a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatra nem egészen 7 millió Ft 
normatív támogatást kaptunk, melyből 4 dolgozót kellett finanszírozni, plusz a dologi 
kiadásokat. 
A létesülő központ működéséről nem tud mit mondani, mert előre nem lehet látni, hogy 
mennyit kell területre, a településekre utazni. A 3 millió  Ft/fő finanszírozásból a bért bőven 
meg lehet oldani, viszont nem tudják, mennyi lesz a dologi kiadás. Valószínűsíthető, hogy a 
mostaninál több lesz. 
 
Dr. Halász István: Az előterjesztésben szerepel, hogy a hely és infrastruktúra kialakításáról 
egyeztetést kell folytatni  a településekkel. Volt-e már ilyen? Tudnak-e a változásról az érintett 
települések? 
 
Bartus László: Arról is akart szólni, hogy a kistelepüléseken jelenleg hogyan működik a 
rendszer. Sajnos általánosságban elmondható, hogy rosszul. Valószínűnek tartja, hogy éppen 
azért kell létrehozni a Központot, mert az állam is úgy látja, hogy nincs jól ellátva a feladat. 
A dologi kiadásoknál többek között még meg fog jelenni  az utazási költségeken túl 
pszichológus, jogi tanácsadás költsége is, megbízásos jogviszonyban. 
 
Plecskó Péter: A kistelepülések hozzá tudnak-e járulni a Központ fenntartásához, 
működtetéséhez, kötelezhetők-e erre? 
 
Bartus László: A településeknek is kell gyermekjóléti szolgáltatást működtetni, csak kevesebb 
feladatuk lesz. A településekkel még egyeztetés nem történt, viszont tudnak a Központ 
létrehozásáról. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. Úgy gondolja, 
hogy Pásztón a családsegítés nagyon jól működik, tehát van mire alapozni.  
Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
361/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és Gyermekjóléti Központ 
kialakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (9) bekezdése alapján felülvizsgálta a 
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családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti 
kereteit. 

 
1. A Pásztói Gondozási Központ önálló szakmai egységeként létrehozza a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat bázisán a Család- és Gyermekjóléti Központot a következő 
szakmai létszámmal:  

Intézményegység-vezető: 1 fő 
Családgondozó: 2,5 fő 
Esetmenedzser/tanácsadó: 4,5 fő 
 

2. Az új szakmai egység szolgáltatói nyilvántartásba vételét 2015. november 30-ig 
kezdeményezni kell. 
 

3. A Képviselő-testület 2015. decemberi ülésére a döntésnek megfelelően kell 
beterjeszteni a Pásztói Gondozási Központ alapító okiratának módosítását. 
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a járáshoz tartozó települések 
önkormányzataival a család- és gyermekjóléti központ működésével összefüggő 
feladatok ellátásához szükséges együttműködés kialakítása érdekében. 

 
Határidő: szöveg szerint    
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 
 

5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pásztói Gondozási 
Központ vezetőjét, hogy az intézményegység-vezetői és a szakmai létszám betöltésére 
e határozatban foglaltak és a törvényi előírások szerint intézkedjen. 

 
Határidő: 2016. január 1.    
Felelős: Borbélyné Válóczi Marianna PGK intézményvezetője 
 

VI. NAPIRENDI PONT: 
  
Javaslat ingatlanok adás-vételével kapcsolatos döntések meghozatalára. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A bizottsági ülésen döntöttek két kérdésben, ezek nem tartoztak testületi 
hatáskörbe. 
A Sport utcai ingatlan tekintetében nem javasolja a bizottság a bérlő részére történő  
értékesítést. A többi határozati javaslatot elfogadásra javasolják. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy az 
ingatlan nem értékesítik a bérlő részére. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
362/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete megismerte és megtárgyalta az ingatlanok 
adásvételével kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
A Képviselő-testület Horváth László bérlő részére nem értékesíti  a Pásztó, Sport u. 1. szám 
alatti, 206 hrsz.-ú ingatlant. 
 
A határozatban foglaltakról a kérelmezőt 8 napon belül értesíteni kell. 
 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 

 

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
363/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete megismerte és megtárgyalta az ingatlanok 
adásvételével kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

1. A Pásztó, Mátra utca 11. szám alatti ingatlant krízishelyzetben lévő családok részére 
kiutalható lakásként jelöle meg a Képviselő-testület az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( 
IX.30.) számú rendelet 2015. szeptember 5-én hatályba lépett módosításával (3. 
melléklet, 2. pont). 

2. Az 1. pontban foglaltak miatt a megvásárolni kívánt ingatlan jelenleg nem 
értékesíthető, más önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok helyette nem ajánlhatóak 
fel megvásárlásra, mert bérlő által lakottak. 

3. A határozatban foglaltakról a kérelmezőt értesíteni kell. 

Határidő: 8 napon belül 

Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 

 

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
364/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete megismerte és megtárgyalta az ingatlanok 
adásvételével kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

 

1. A Képviselő-testület növelni kívánja az önkormányzati ingatlan és bérlakás állományt, 
azonban ingatlanvásárlásra jelenleg nem áll rendelkezésre költségvetési előirányzat.  

 

2. A jövő évi költségvetés tervezésekor lehetőség szerint biztosítani kell az 
ingatlanvásárláshoz szükséges fedezetet. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője 

 
VII. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális  Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
 

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
365/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyására készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület az előterjesztett 2016. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben 
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szereplő feladatok meghatározásával elfogadta. 
Határidő: ütemezés szerint, 2016. december 31. 
Felelős: Az ellenőrzés végrehajtásáért: a belső ellenőrzési vezető.  

 A végrehajtás ellenőrzéséért: a jegyző 

VIII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a civil és sport szervezetek egyedi kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka 
 
Káposzta Csaba: Három kérelem érkezett a civil és sport támogatási keretből történő 
támogatás iránt. A határozati javaslatok tartalma szerinti célokra javasolja mindhárom 
szervezet támogatását. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális  Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatokat. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
366/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Nyikom HTK Civil  
Egyesület kérelmét, mely a „Mikulás” futás és kerékpározás sport- rendezvény 
megszervezésére és a résztvevők díjazására irányul. A rendezvény  költségeihez 50.000 Ft 
támogatást biztosít a 2015. évi sporttámogatási keret terhére. 
Az egyesület a támogatási összeggel 2016. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2016. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
367/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Muzsla Néptánc és 
Hagyományőrző Egyesület  kérelmét, mely a ruha , csizma vásárlásra és új koreográfia 
készítésére irányul. Csizma vásárlás  költségeihez 50.000 Ft támogatást biztosít a 2015. évi 
sporttámogatási keret terhére. 
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Az egyesület a támogatási összeggel 2016. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2016. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   polgármester 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
368/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
1./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Shotokan Karate 
Klub kérelmét és a felnőtt versenyzők számára új címeres melegítő vásárlására 50.000 Ft 
támogatást biztosít a 2015. évi sporttámogatási keret terhére. 
 
A sport szervezet a támogatási összeggel 2016. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben 
a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen  számol el, a 2016. évben támogatásra 
nem jogosult. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
IX NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 2015. évi Pásztói Karácsony megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A kedvező tapasztalatok alapján az idén is megrendezésre kerül a pásztói 
karácsony. A tervek között szerepel, hogy minden napra egy sztárvendég fellépőt is hívnak a 
helyi fellépők mellé. Tóth Vera, Delhusa Gjon, Szt.Martin,  a katolikus iskola kórusa, 
valamint Balázs Fecó szerepel a tervek között. A tavaly megvásárolt faházak jó állapotban 
rendelkezésre állnak és a világító eszközök is megvannak. Az idén a helyszín a francia 
gimnázium előtti rész lesz. Az önkormányzat és a gimnázium közti utcát lezárják, ez szintén a 
karácsonyi vásár helyszínéül szolgál. A színpad a gimnázium és az önkormányzat között lesz 
felállítva, fedett formában. Újdonság lesz a Betlehem, melyet a Katolikus Iskola segítségével 
készítenek, valamint készül a városi adventi koszorú is. 
 
Kérdés 
 
Káposzta Csaba: Pontosan mely napokon lesz a rendezvény? Másik kérdése, hogy a határozati 
javaslatban szereplő összegben a 80 év felettiek karácsonyi csomag költsége is benne van? 
 
Dömsödi Gábor:  A Pásztói Karácsony rendezvény december 19-én a Mikulás futással 
kezdődik és december 23-án zárul. A 80 év felettiek idén is kapnak karácsonyi csomagot, 
melynek a fedezete a szociális keretben áll rendelkezésre. 
Mind a négy napon Mátrakeresztesre indítják az önkormányzati buszt, mivel este már nem 
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tudnak másképp hazajutni, akik bejönnek a rendezvényre. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Szerencsésnek tartaná, ha a busz indulása fix időpontban történne és erről a 
lakosságot tájékoztatni kellene, Így mindenki tervezni tudja az ittlétét. 
 
Dömsödi Gábor: Egyetért, a busz indulási időpontját megbeszélik és az ismertetni fogják a 
lakossággal. A lakosságtól is várja az észrevételeket, javaslatokat. 
 
Csépe Jánosné pásztói lakos szót kér. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a hozzászólási jog megadását. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
369/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület Csépe Jánosnénak hozzászólási jogot biztosít. 
 
Csépe Jánosné: A karácsonyi rendezvényhez lenne javaslata. Lehetne lovas kocsival 
karácsonyi járatot indítani a városban, a gyerekek biztosan élveznék. Biztosan van Pásztón 
olyan vállalkozó, akinek van lovas kocsija.  
 
Dömsödi Gábor: Minden ötletet szivesen fogad. Az előzőekben nem említette, hogy ebben az 
összegben benne van a két településrészen a fenyőfa állításának költsége is. Erre tavaly nem 
jutott pénzt. 
 
Volek György: Nagyon jó ötletnek tartja az önkormányzati busz igénybevételét a karácsonyi 
vásár idejére. Annak a költsége szerepel a tervezett összegben? 
Egyébként a rendezvény a város lakói számára segíti a karácsonyra, az ünnepre történő 
ráhangolódást.  
 
Dömsödi Gábor: A Pásztói Karácsonyra betervezett összegből a busz költsége is megoldható 
lesz. 
 
Dr. Becsó Károly: Az elárusító pavilonok kiadása megtörtént-e már?  
 
Dömsödi Gábor: Folyamatban van, de mivel több a jelentkező, mint a faházak, a jövő héten 
keddi napra behívták a jelentkezőket és licitálással kerülnek kiadásra az elárusító bódék. 
Ennek a pontos technikai részleteit még meg kell beszélni.  
 
Dr. Becsó Károly: Tavaly volt egy olyan igénye a képviselő-testületnek, hogy elsősorban a 
helyi vállalkozóknak biztosítsanak lehetőséget. Az idén miként sikerül ezt érvényesíteni? 
 
Dömsödi Gábor: Nagyrészt idén is pásztói vállalkozók jelentkeztek, de vannak nem 
helybeliek is. Ezen gondolkodni kell, hogyan oldják meg, hogy senkinek az érdeke ne 
sérüljön. Ha van annyi pásztói, aki tud licitálni, az ő licitjük legyen az elsődleges, még akkor 
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is, ha kevesebbet ígérnek, mint a nem helybeli. 
 
Dr. Halász István: Alapvetően egyetért, de magában hordozza azt a veszélyt, hogy egyfajta 
tevékenységi körből esetleg 4-5 résztvevő is jelentkezne. Akkor viszont nem biztos, hogy 
megérné neki a négy napra felajánlott licit összege, mivel kisebb forgalomra számíthat, ha 
többen ugyanazt árulják. 
 
Dömsödi Gábor: Igen, ezzel is egyetért. Erre is ki kell találni valamilyen megoldást. 
 
Plecskó Péter: Mielőtt a vállalkozók licitálnak, tartanak részükre egy tájékoztatót és ott már 
tudni fogják, hogy mivel szeretne a vásárban megjelenni. 
 
Káposzta Csaba: Véleménye szerint is meg lehetne határozni, hogy egy-egy tevékenységi 
körben mennyi árus legyen. A pásztóiak előnyt élvezzenek, de ha pl. nincs helyi 
kürtőskalácsos, akkor lehet máshonnan jelentkező. 
 
Dömsödi Gábor: Szivesen venné, ha a képviselők leírnák ezzel kapcsolatban javaslataikat és 
azokat összesítve megtalálnák a legjobb megoldást.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
370/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Pásztói Karácsony 
megrendezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő indokolásra 
tekintettel az alábbi határozatot hozza. 

1. A Pásztói Karácsony megrendezésének 3 000 e Ft-os költségét biztosítani kívánja. 

2. A költségek fedezetét a költségvetés következő módosításában szerepeltetni kell. 

3. A 80 éven felüli pásztói lakosok részére az önkormányzat karácsonyi csomagot (2000 
Ft/fő értékben) biztosít, melynek fedezete a szociális segélykeretben rendelkezésre áll. 

 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   polgármester 
 
X. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 2016. évi Mátraalja Fesztivál megrendezéséhez szándéknyilatkozat elfogadására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen elfogadtak egy kiegészítést a határozati 
javaslathoz. A szervezőknek december 12-ig be kell nyújtani egy szerződés tervezetet, hogy 
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azt még a decemberi  ülésén megtárgyalhassa a képviselő-testület. 
Az önkormányzat nagyon szeretné, hogy jövőre megrendezésre kerüljön ismét a fesztivál, 
ugyanakkor vannak dolgok, melyeken változtatni szükséges. 
 
 
 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
Dömsödi Gábor: szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
371/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a 2016. évi Mátraalja Fesztivál 
megrendezéséhez szándéknyilatkozat elfogadására szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. A Képviselő – testület a melléklet szerint szándéknyilatkozatot ad ki a Mátraalja 
Fesztivál 2016-ban történő megrendezéséhez, melyben rendelkezik arról, hogy a 
strandfürdő területén a szervezők a fesztivált megrendezzék. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 
 

2. Az Önkormányzat valamint a Fesztivál szervezői a szerződéskötéshez szükséges 
valamennyi feltétel tisztázását követően egymással szerződést kötnek a 2016. évi 
fesztivál megrendezésével kapcsolatban. 
 
A szervezők 2015. december 12-ig a szerződés tervezetét terjesszék be a képviselő-
testület elé. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 
 
XI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a pásztói strandfürdő üzemeltetési szerződésének módosítására. 
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató 
 
Czabafy László: A strand üzemeltetési szerződése határozott időre köttetett. Ezt szeretnék 
határozatlan idejűre változtatni, valamint további két kérésük lenne. Az egyik az, hogy az 
elvégzett felújításokat a Városgazdálkodási Kft. saját könyveiben jeleníthesse meg, a másik 
pedig, hogy telephelyként bejegyeztethessék, mivel üzleti tevékenységet folytatnak a 
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strandon. Ez egyébként törvényi kötelezettség is.  
 
Dömsödi Gábor: Tegnap bizottsági ülésen tisztázták, hogy a szerződés bármikor felmondható. 
 
 
 
 
Kérdés 
 
Dr. Becsó Károly: A szerződés felmondható, a számvitel viszont nem. Hány év alatt 
amortizálódik le, amit a könyvekben szerepeltetnek? 
 
Dömsödi Gábor: Ez mindig arányosan íródik le, semmilyen problémát nem fog okozni.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
372/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
1./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Strandfürdő üzemeltetési szerződésének módosítására előterjesztett javaslatot és azt a 
melléklet szerint elfogadja. 
 
2./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  hozzájárul ahhoz, hogy a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. saját könyveiben tartsa nyilván, mint idegen 
ingatlanon végzett felújítást – a strandon 2015-ben elvégzett felújítási munkákat, amelyek a 
megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek voltak. 
 
3./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megadja hozzájárulását ahhoz, hogy a 
Pásztói Strandfürdő a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyeként 
kerüljön nyilvántartásba.  

 
 Felelős: Czabafy László 
 Határidő: értelemszerű 
 
XII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett autóbusz 
különjárati díjszabására. 
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató 
 
Czabafy László: Ismerteti a tarifákat és egy pontosítást kér.  
A pontosítás arra vonatkozik, hogy Pásztó esetében az intézményeken kívül a pásztói 
szervezetek és közösségek részére is 134 Ft + ÁFA, azaz 170 Ft/km díjért lehet a buszt 
igénybe venni, az egyéb szervezetek és közösségek számára 170  Ft/km + ÁFA azaz 216 
Ft/km lenne a busz költsége. 
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Kérdés 
 
Káposzta Csaba: Meg lehetne állapítani egy alsó határt a km-re? Ugyanis ha csak 10-15-km-
re megy és egész nap ott van, nem lesz kifizetődő. 
 
Dömsödi Gábor: Az autóbusz vezetőnek van bizonyos óradíja is, a Volánhoz hasonlóan. 
 
Czabafy László: Az autóbusz bérbeadására mindig egyedi megállapodásokat fognak kötni. 
Erre lesz egy forma. Ha nagyon alacsony a km, óradíjat fognak számolni mely óránként kb. 
2000 Ft-ot jelent, számításaik szerint. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Plecskó Péter: Javasolja, hogy az óradíjat a határozati javaslatban is tüntessék föl.  
 
Czabafy László: Továbbra is azt javasolja, hogy egyedi megállapodások legyenek. 

 
Dömsödi Gábor: Azt javasolja, hogy óradíjként a határozatba kerüljön bele a 2000 Ft. Később 
a tapasztalatok alapján esetleg lehet ezen módosítani. 
Az egyedi megállapodással egyetért, továbbá javasolja, hogy egyes esetekben a polgármester, 
illetve az ügyvezető igazgató felmentést adhat a várakozási díj megfizetése alól. 
 
Dr.  Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot az itt elhangzott kiegészítésekkel.  
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
373/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
1./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói  

Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett autóbusz különjárati 
díjszabásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett ISUZU autóbusz 
különjárati díjszabása 2015. november 26-tól: 
 
 a Pásztó városi intézmények, szervezetek és közösségek  számára 134 Ft/km + ÁFA,  
       azaz 170 Ft/km 
 az egyéb szervezetek és közösségek számára 170  Ft/km + ÁFA azaz 216 Ft/km 
 

Ezen felül várakozási díj kerül felszámításra az úti célon történő várakozás időtartamára. Az 
első óra ingyenes, de minden további megkezdett óra (2.000,-Ft/óra + Áfa, azaz) 2.540,- Ft/h. 
Több úti cél esetén a várakozási idők összeadódnak. 
 
Egyedi megállapodás alapján a várakozási díj megfizetése alól felmentést adhat Pásztó Város 
Polgármestere, vagy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft igazgatója. 
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 Felelős: Czabafy László 
 Határidő: értelemszerű 
 
 
 
 
XIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói Múzeum személyi fejlesztésére 
Előterjesztő: dr. Halász István Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Dr. Halász István: A tegnapi  Pénzügyi Bizottsági ülésen vették napirendre és került szóban 
előterjesztésre. Az írásos határozati javaslatot az ülés előtt kiosztották. 
Javítani szükséges az időszakot 2015. december1-től 2016. január 20-ig terjedő időszakra. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
374/2015. (XI. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Pásztói Múzeum 
igazgatóját, hogy határozott idejű megbízási szerződéssel, 2015. december 1-től 2016. 
január 20-ig terjedő időszakra foglalkoztassa Kormos Vanda tárlatvezetőt. 
 
A Pásztói Múzeum létszámfejlesztéséről az intézmény 2016. évi költségvetésének 
ismeretében lehet dönteni. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Hír János igazgató 
 
Dömsödi Gábor: A napirendek tárgyalása befejeződött. Tájékoztatja a jelenlévőket és a 
város lakosságát, hogy dr. Sándor Balázs jegyző a mai napon utoljára vett részt a 
képviselő-testület ülésén jegyzői minőségében, mivel december 1-jétől dr. Gajdics Gábor 
személyében új jegyzője lesz a városnak. 
Megköszöni dr. Sándor Balázs eddigi munkáját, mivel egy példátlanul nehéz időszakban 
állt helyt és látta el ezt a feladatot. További sok sikert kíván az elkövetkező évekre. 
 
Dr. Sándor Balázs: Valóban, 2015.november 30-ig látja el Pásztó város jegyzői feladatait. 
Megköszöni a Polgármester Úrnak, képviselőknek, bizottsági tagoknak, valamint 
munkatársainak a közösen végzett munkát. Mindenkinek további sikereket és jó 
egészséget kíván.  
 
Közérdekű bejelentések, javaslatok 
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Barna Tiborné: A Muzslások keresték meg, hogy a buszt mennyiért vehetnék igénybe.  
Aggasztja viszont, hogy mivel ez iskolabusz, a gyerekeket hogyan fogja szállítani, ha bérbe 
adják. Egyeztetésre lesz szükség. 
 
Dömsödi Gábor: Az autóbusz iskolaidőn kívül kerül bérbeadásra. Az autóbusz elektronikus 
tahográffal van ellátva, így másik sofőrről is gondoskodni kell, hogy szükség esetén munkába 
tudjon állni. 
 
Barna Tiborné: Az előző testületi ülésen is megkérdezte, hogy a strandról mikor kerülnek 
vissza a padok. Sok idős ember van, akik pl. bevásárlás alkalmával meg szeretnének pihenni. 
 
Plecskó Péter: A strandra úgy vitték ki a padokat, hogy mindenütt maradt. Ahol kettő pad volt, 
onnan csak egyet vittek el, ahol három volt, onnan is egyet vagy kettőt, tehát nem arról van 
szó, hogy bizonyos helyeken nem maradtak padok.  
 
Dömsödi Gábor: Ha konkrétan megmondják, hol nem tudnak leülni, oda visszaviszik a 
padokat. 
 
Barna Tiborné: Ismét felhívja a figyelmet a Gárdonyi utcában uralkodó áldatlan állapotokra. 
Az utcában végig ott sorakoznak az autók, a kukából a szemét nincs kiürítve, a pad fel van 
borítva. A szemét szét van dobálva. 
 
Dömsödi Gábor: Nem csak a Gárdonyi úton, máshol is sok a gond a kukákkal és a szeméttel. 
Erre valamit ki kellene találni.  
 
Káposzta Csaba: Többen jelezték felé, hogy azok a lakók, akiknek fa van a házuk előtt, nem 
takarítják össze a faleveleket és a szél elhordja azokhoz a házakhoz, ahol nincs fa és így 
lehullott levél sem lenne, ha a szél nem hordaná szét. Mit lehetne tenni? 
Tavaly decemberben is szólt, hogy a Derkovits út végét ki kellene javítani. A lakók azzal 
fenyegették, hogy a gépjármű adót nem fogják befizetni.  
A szökőkút szépen le van fedve. 
 
Dömsödi Gábor. Igen, a szökőkút valóban szépen van lefedve. Ezt tovább lehetne fokozni, ha 
a régi pásztói képeket valahogyan az OSB lapokra rá lehetne tenni. Ezzel plusz köztéri 
funkciót is betölthetne. 
A Derkovits úttal kapcsolatban  válaszolja, hogy sajnos az útfelújításokra benyújtott 
pályázaton nem nyert az önkormányzat.  
A lehullott faleveleket mindenkinek a saját háza környezetében össze kellene takarítani. 
 
Káposzta Csaba: Nem aszfaltozásra gondoltak, hanem pl. a sportpályánál maradt föld, abból 
lehetne a Derkovits út végére vinni. 
 
Dömsödi Gábor: Kéri a Városgazdálkodási Kft-t, vigyenek a földből a Derkovits útra. 
 
Volek György: A Kör utca 11. számú ház előtt az ÉMÁSZ oszlopot cserélt. Ott maradt 
kupacban a föld, kövek. Kéri, amennyiben lehetséges, kerüljön elszállításra. 
A Kör utca lakói jelezték, hogy nincs egy szakaszon járda, illetve a meglévő is nagyon rossz 
állapotban van.  
 
Dömsödi Gábor: Szintén hasonló problémát vet föl. A Vízmű az elvégzett karbantartások után 
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a felbontott útburkolatot nem állította helyre több helyen a városban. Hetek óta körbe van 
kerítve az 1-2 m2-es  terület.  Kérdezi a Városgazdálkodási Kft. vezetőjét, nem tudnak-e 
olyan eszközt beszerezni, amivel kisebb útjavításokat el lehetne végezni? 
 
Plecskó Péter: A Táncoló lányok szobor lefedésével kapcsolatban elmondja, hogy a fotók 
vízálló felkasírozására kért árajánlatot és 360 eFt-ba kerülne a 48 m2. Ezt soknak tartja. 
Keresik az olcsóbb megoldásokat.  
 
Az útjavítást meleg aszfalttal lehetne megoldani, de  az csak ideiglenes megoldás, mert egy 
télnél többet nem bír el. 
 
Dr. Halász István: Elhagyott ingatlanról tájékoztatták a lakók. Az egyik, amelyik a Szentlélek 
utcában kiégett, balesetveszélyes, mert az udvarban kút is van. A gaz is körbenőtte.  
A másik ingatlan az Ibolya utcában van, ott is már a tetőn nő a gaz. 
Valamilyen megoldást kellene találni, megkeresni a tulajdonosokat, felszólítani őket. 
Más városban, aki nem tartja rendben a telkét, igen komoly bírsággal számolhat. 
 
Dr. Sándor Balázs: A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
társadalmi vitán van. Akár ennek keretében is lehet szabályozni pl. az ilyen jellegű 
magatartásokat. A köztisztaságról szóló rendeletünkben is van hasonló szabályozás. Utóbbi 
rendelet a közeljövőben módosításra kerül és ebben is lesz lehetőség szankció 
megállapítására. 
 
Plecskó Péter: Az életveszélyes és romos épületek bontása a jövő évi közmunka programba 
betervezésre kerül, ha nem önkormányzati tulajdonú az ingatlan, akkor is el tudják végezni a 
bontást.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jövő évi közmunka tervtárgyalása lezajlott. A 
mezőgazdasági munkákra 95 fő elfogadásra került. Ehhez 110 millió Ft bér és járulékai 
támogatást kapunk, eszköz- és anyagbeszerzésre pedig 26 millió Ft-ot. 
A Helyi sajátosság programra 85 fő lesz alkalmazva, 97 millió Ft bér és szociális adó 
hozzájárulás és 25 millió Ft eszközbeszerzési támogatással. 
Tehát 2016. márciustól 170 ember foglalkoztatására lesz lehetőség, valamint további 60 fő 
foglalkoztatását tervezik egyéb feladatokra. 
A tervtárgyalásra azért volt szükség, mert a Munkaügyi Kirendeltség vezetője kérte a 
Belügyminisztériumot, hogy vizsgálja felül a kérelemben foglaltak jogosságát. A tervtárgyalás 
során minden érvet elfogadtak, úgyhogy remélhetőleg a Belügyminisztérium is jóváhagyja. 
A végleges pályázati igényt 2016. január 10-ig kell benyújtani. 
 
Dr. Halász István: A többi képviselőtársa nevében is sérelmezi, hogy ezt az információt csak 
most hallották. Úgy gondolja, hogy a képviselő-testületnek nem akkor kellene ezeket a 
számokat és adatokat megismerni, amikor már a Belügyminisztériummal is le van egyeztetve. 
Talán másnak is lenne ötlete, hogy mire lehetne a közmunkát igénybe venni. Személy szerint 
is sértve érzi magát. 
 
Plecskó Péter: Már korábban is javasolta, hogy a képviselők ne csak egyszer ülésezzenek  egy 
hónap során. Nem egyedül és nem két-három fő, hanem a Polgármester úr, a 
Városgazdálkodási Kft. vezetése, és a Műszaki Osztály is részt vesz a tervezésben.  
Aki napi kapcsolatban van a közmunkával, az tudja, hogy  a közmunkások köre milyen 
szakmai képzettséggel, milyen hozzáállással rendelkezik és ahhoz mérten kell tervezni.  
A Belügyminisztérium folyamatosan ellenőrzi a közmunkát és olyan tevékenységeket, 
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amelyeket nem tudnánk fenntartani, azt nem is támogatja.  
Az egyeztetések testületi szinten valóban kimaradtak, viszont ahhoz ismerni kell a közmunka 
rendszerét, hogy ebbe valaki bele tudjon folyni.  
 
Dömsödi Gábor: Ezek testületi munka keretében nem elképzelhetőek, ez egy külön szakma. 
Elég nagy feladat, hogy ennek az irányítását, szervezését nekünk kell ellátni. Nem zárkózik el 
semmilyen ötlet elől, sőt mindenkit arra kér, bármilyen ötletét, javaslatát ossza meg.  
 
 
Dr. Halász István: A kiírásra kerülő vidékfejlesztési pályázatok között az önkormányzati utak 
felújítására lesz átcsoportosítva, elkülönítve összeg. Ez azt jelenti, hogy munkagépre lehet 
pályázni. Ezt össze lehetne kötni azzal, hogy a munkagép mellé egy brigádot lehetne 
szervezni, aki a kézi munkát elvégzi.  
 
Dömsödi Gábor: A közmunkával kapcsolatban elmondja, hogy úgy érzi, az ellenőrzés Pásztó 
esetében sokkal szigorúbb a Belügyminisztérium részéről, mint máshol a megyében. Persze ez 
nem baj. inkább a megvalósítás előtt vitatkozzanak, minthogy pénzt kelljen visszafizetni.  
 
Dr. Becsó Károly: Egyetért dr. Halász Istvánnal abban, hogy  a képviselőkkel meg kellett 
volna ismertetni a terveket, de legalább a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsággal. 
 
Csépe Jánosné: A karácsonyi vásárt nagyon jó ötletnek tartja, viszont ismét problémaként fog 
jelentkezni, hogy nincs a városban nyilvános WC. 
 
Dömsödi Gábor: A rendezvény ideje alatt meg lesz oldva a WC. Mobil WC-k kerülnek 
kihelyezésre.  
 
Csépe Jánosné: A Franka féle épületet több évvel ezelőtt úgy adták el, hogy ott nyilvános 
WC-t kell üzemeltetni. Ez a mai napig nem valósult meg.  
 
Dömsödi Gábor: A Franka féle épületben hamarosan ételbár nyílik és nagyon korszerűmosdók 
vannak az alagsorban. A tulajdonos viszont azt mondta, hogy az nem fog nyilvános WC-ként 
üzemelni. Amennyiben tényleg van olyan szerződés, amiben a tulajdonos kötelezettséget 
vállalt nyilvános WC üzemeltetésére, azt szeretné megismerni.  
Azzal teljes mértékben egyetért, hogy a városban a nyilvános WC problémát meg kell oldani.  
Pásztón régebben volt nyilvános WC, amit az előző polgármester idején eladtak. Kiadtak 
építési engedélyt az OTP-re, a Pennyre úgy, hogy nem kötötték ki, hogy egy nyilvános WC-t 
is építsenek. Ezt a jelenlegi önkormányzatnak már nehéz helyrehozni.  
Egy konténer WC kihelyezése is nagyon sokba kerül, első évben kb. 4-5 millió Ft, minden 
további évben pedig 1-2 millió Ft. 
 
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f. 
 

 Dömsödi Gábor       dr. Sándor Balázs 
 polgármester                jegyző 


