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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.  szeptember 29-i rendkívüli  
üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,  Káposzta Csaba, 
Plecskó Péter,  Dr. Halász István, Barna Tiborné,  Volek György   képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
Budavári Valéria osztályvezető, Petrényi Mihály VG. Kft. igazgatója, Dr. Szántó-Stadler 
Annamária jogász, Tari Mihály,  Berzák Gyuláné  Szervezési Osztály munkatársai. 
 
Dömsödi Gábor polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja a határozatképességet, 
mivel  a 9 megválasztott képviselőből 7 fő  jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre az alábbi kiegészítésekkel. 
 
A tegnapi bizottsági üléseken már megtárgyalták, így a  képviselő-testület napirendjére is 
szükséges felvenni a következő előterjesztéseket, melyek a kiküldött meghívón még nem 
szerepeltek: 
 
„25./ Javaslat a Hétpettyes óvoda fűtésének gázkazánnal történő megoldására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
26./ Javaslat a Polgári Pásztóért Egyesület elnevezésében „Pásztó” településnév  
 használatához történő hozzájárulásra. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
27./ Javaslat a Polgári Pásztóért Alapítvány  elnevezésében „Pásztó” településnév  
 használatához történő hozzájárulásra. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
28./ Javaslat „Zöld területek fejlesztése Pásztón” című projekt közbeszerzési eljárás 
 eredményének megállapítására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
29./ Javaslat az Alekszio Kft. Északi-iparterületen történő területigény bejelentésének  
 jóváhagyására.  
 Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester  
 
30./ Javaslat a PSK támogatási kérelmének elfogadására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester” 
 
A bizottságok viszont elhalasztották három napirendi pont tárgyalását, így javasolja, hogy 
azokat a mai napon a képviselő-testület sem tárgyalja.  
Ez a három előterjesztés a Pásztó, Hunyadi út 6/A. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás 
bérbeadásáról szóló javaslat, valamint az önkormányzati lakásbérlők bérleti jogviszonyának 
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felülvizsgálatáról szóló javaslat, továbbá a Kövicses patakkal kapcsolatos döntés 
meghozatala. Ezeket későbbi időpontban fogják megtárgyalni.  
 
Megkérdezi van-e kiegészítés, egyéb javaslat a napirendhez. 
Egyéb javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátja a módosított napirendet. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
216/2016. (IX. 29.) 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 a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 10/2014. / III. 28./ 

önkormányzati rendelet módosítására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
3./ Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi  
  teljesítéséről 
  Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
4./ Javaslat a Pásztói IPESZ záró beszámolójának jóváhagyására. 
  Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
5./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 3. számú  
 módosítására. 
  Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
6./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására. 
  Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
7./ Javaslat a Pásztói Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező 

intézmények  közötti munkamegosztási megállapodás elfogadására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
8./ Beszámoló a  közfoglalkoztatás 2016. évi állásáról, közfoglalkoztatásban elvégzett 

feladatokról 
 Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 
  
9./ Javaslat a közfoglalkoztatás 2017.  évre tervezett feladataira 
 Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 
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10./ Javaslat  a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű 
Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 

 
11./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. használaton kívüli 

gépjárműveinek eladásáról 
 Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 

12./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. központi e-mail 
címének módosítására, rövidített cégnév visszavonására  

 Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 

13./ Javaslat pályázati önerő meghatározására. 
 Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester 
 
14./ Javaslat Pásztó város és Rois település közötti együttműködési megállodás 

elfogadására 
 Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester 
 
15./ Javaslat intézményi alapító okirat módosítására 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
16./ Javaslat a Mátrakeresztesre telepítendő új játszótéri eszközök beszerzésére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
17./ Javaslat a Magyarok  Világszövetsége Pásztó 2879/14 hrsz-ból   / Kishegyi Szabadidő 

Park/ kialakítandó ingatlanra vonatkozó területvásárlási szándék elbírálására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

18./ Javaslat tulajdonosi hozzájárulás és igazolás kiadására a Mikszáth Kálmán Líceum 
Tittel Pál Kollégiumának épületenergetikai fejlesztési célú pályázatához 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
19./  Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
20./ Javaslat a Muzsla 6819/3 hrsz-ú területvásárlási igény elbírálására 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
21./ Javaslat a Pásztó, Fő utca 59. szám alatti volt gyermekorvosi rendelő értékesítésére 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

22./ Javaslat civil és sport szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására 
 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok 
 

23./ Javaslat a H-Trade Invest Kft. egyedi támogatási kérelmének elbírálására. 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

 
24./ Javaslat Pásztó Fő út és Kölcsey út közötti szakasz egyirányúsítására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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25./ Javaslat a Hétpettyes óvoda fűtésének gázkazánnal történő megoldására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
26./ Javaslat a Polgári Pásztóért Egyesület elnevezésében „Pásztó” településnév  
 használatához történő hozzájárulásra. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
27./ Javaslat a Polgári Pásztóért Alapítvány  elnevezésében „Pásztó” településnév  
 használatához történő hozzájárulásra. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
28./ Javaslat „Zöld területek fejlesztése Pásztón” című projekt közbeszerzési eljárás 
 eredményének megállapítására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
29./ Javaslat az Alekszio Kft. Északi-iparterületen történő területigény bejelentésének  
 jóváhagyására.  
 Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester  
 
30./ Javaslat a PSK támogatási kérelmének elfogadására. 
 Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 

I. NAPIRENDI PONT:  
 

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
Dömsödi Gábor: A legutóbbi rendes testületi ülés június végén volt, azóta igen sok esemény 
történt. A legfontosabbakat ismerteti. 
A Köztisztviselői Napon volt hivatali kirándulás az Ágasvárra. Pásztó helyet adott egy igen 
látványos veterán autó találkozónak júliusban. Vendégül láttuk az Anyanyelv Ápolók 
Szövetségét is. A város küldöttsége Ruffecben volt a testvérvárosi kapcsolat keretében.  
Megjelent Szabó István Pásztóról szóló könyve, mely a könyvesboltban is kapható. 
Hasznos  városrészben lakossági fórumot tartott júliusban.  
Az augusztus 20-i ünnepségen kerültek átadásra a város által alapított díjak. Szintén ebben a 
hónapban volt Hasznoson a falunap, új helyszínen. 
Az első népdalköri találkozót tartották meg a városban a pásztóiak szervezésében. 
Mátrakeresztesen is volt falunap, mely szintén nagyon jól sikerült. 
Gémesi György, Gödöllő polgármestere tett látogatást Pásztón, akivel az önkormányzatok 
helyzetéről tárgyalt. 
Szeptember 14-én az önkormányzati dolgozók sztrájkot tartottak bérrendezésük érdekében.  
Szeptember 17-én került megrendezésre a Tour de  Pásztó.  
Tárgyaltak a tagóvoda vezetőivel szeptember 19-én.  
Szeptember 23-24-én rendezték meg a Szőlő és Bor Ünnepet, mely igen színvonalas volt és 
köszönet a szervezésben segítőknek. 
Szeptember 27-én  a szennyvíztelepről tárgyaltak,   ugyanis az felújításra szorul. Próbálják a 
lehetőséget megragadni, hogy pályázati pénzből lehessen megvalósítani a felújítást.  Ehhez 
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viszont Mátraszőlőssel és Tarral kellene közösen pályázni. Erről tárgyaltak a két település 
polgármestereivel. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
A lejárt határidejű határozatokat bocsátja szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja a 152/2016. /VI. 29./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
217//2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 152/2016. /VI. 29./ számú határozatról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 153/2016. /VI. 29./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
218//2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 153/2016. /VI. 29./ számú határozatról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 154/2016. /VI. 29./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
219//2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 154/2016. /VI. 29./ számú határozatról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 164/2016. /VI. 29./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
220//2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 164/2016. /VI. 29./ számú határozatról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 209/2016. /IX. 9./ számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
221//2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 209/2016. /IX. 9../ számú határozatról  adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott  tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
222/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg 2. napirendi pontként a 
„Zöld területek fejlesztése Pásztón” című projekt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról szóló napirendet, mivel még a mai napon határidős feladatok vannak ezzel 
kapcsolatban.  
Szavazásra bocsátja.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
223/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a Javaslat „Zöld területek fejlesztése Pásztón” című projekt 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására című napirendet 2.napirendi pontként 
tárgyalja. 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat „Zöld területek fejlesztése Pásztón” című projekt közbeszerzési eljárás 
 eredményének megállapítására. 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja mindhárom határozati javaslatot. 
 
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 
224/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld területek fejlesztése Pásztón”című 
projekt előkészítési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  

1. A Képviselő-testület a „Zöld területek fejlesztése Pásztón”című projekt előkészítési 
feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét e határozat melléklete 
szerinti összegzéssel megállapítja és eredménytelennek nyilvánítja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az „Összegzés az ajánlatok 
elbírálásáról” eredményhirdetést haladéktalanul küldje meg az ajánlattevőknek, és 
gondoskodjon a Közbeszerzési Hatóság honlapján a hirdetmény közzétételéről. 
 
Felelős: értelemszerű 
Határidő: értelemszerű 

 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
225/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöldterületek fejlesztése Pásztón” című 
projekt előkészítésének műszaki tervezési feladatai tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza:  

1. A Képviselő-testület a „Zöldterületek fejlesztése Pásztón” című projekt 
előkészítésének műszaki tervezési feladatai tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét e 
határozat melléklete szerinti összegzéssel megállapítja és eredménytelennek 
nyilvánítja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az „Összegzés az ajánlatok 
elbírálásáról” eredményhirdetést haladéktalanul küldje meg az ajánlattevőknek, és 
gondoskodjon a Közbeszerzési Hatóság honlapján a hirdetmény közzétételéről. 
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Felelős: értelemszerű 
Határidő: értelemszerű 

Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a III.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
226/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld területek fejlesztése Pásztón” című 
projekt benyújtásához szükséges előkészítési és tervezési munkákra tett javaslatot, 
megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A Képviselő-testület a „Zöld területek fejlesztése Pásztón”című projekt előkészítési 
feladatainak ellátására az alábbi cégektől kér ajánlatot: 

• ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft., 1037 Budapest, Seregély utca 20. 
• EPD Tanácsadó Kft., 6721 Szeged, Kálmány Lajos utca 13. 2. em. 1. 
• FORT-CONSULT Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 7171 Sióagárd, Rákóczi u 17. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítésre vonatkozó 
feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: értelemszerű 
 

3. A Képviselő-testület a „Zöldterületek fejlesztése Pásztón” című projekt 
előkészítésének műszaki tervezési feladatainak elvégzésére az alábbi cégektől kér 
ajánlatot: 

• Anterra Zrt., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 87. 
• Urban PM Kft., 1024 Budapest, Lövőház utca 23. 
• FBIS Építészműterem. 1024 Budapest, Káplár út 11-13 D.lph.21/2.em 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki tervezési 
feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: értelemszerű 

 
III. NAPIRENDI PONT: 

 
 Javaslat a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 10/2014. / III. 28./ 

önkormányzati rendelet módosítására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dr. Gajdics Gábor: A Kormányhivatal kötelezettségként írta elő bizonyos rendeletek 
felülvizsgálatát és rendelkezéseinek aktualizálását, módosítását. Jelen esetben ennek a 
kötelezettségnek tesz eleget a képviselő-testület. Az  alaprendelet kiegészül egy 3. számú 
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melléklettel. 
 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel  
 
Volek György: Kéri, hogy teremtsék meg Hasznoson és Mátrakeresztesen is az urnás 
temetkezés lehetőségét. A jövő évi költségvetésbe kerüljön betervezésre a szükséges összeg. 
 
Dömsödi Gábor: Az urnás temetkezés lehetősége megoldott mindkét városrészben. A rendes 
sírhelyen elhelyezhető egy arra alkalmas kapszula, melyet a temetkezési vállalkozónál lehet 
beszerezni. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-módosítást. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.     
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről  
szóló 10/2014. (III.28) önkormányzati rendelet módosításáról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/. 
 

IV. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2016.  évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.                                    
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Már nem kötelezettség a költségvetésről I. félévi beszámolót készíteni, 
viszont a Pénzügyi Osztály azért készítette el mégis, hogy a képviselők és mindenki más 
tisztán lássa, hogyan állnak a város pénzügyei az I. félév lezárása után. 
 
Kérdés 
 
Volek György:  Tervez-e az önkormányzat a létszámmal kapcsolatban valamilyen változtatást, 
ha a munkamegosztás a város és a járás között ugyanilyen marad? A 198 fős létszám leapadt 
185-re 2015-től 2016. szeptember végére. 
 
Dömsödi Gábor: A létszám csökkenése azt jelenti, hogy ugyanazt a feladatot jobban és 
hatékonyabban tudják ellátni. A továbbiakban is tervezne létszámcsökkentést, erre viszont 
kevés a lehetősége. Pásztón az  önkormányzat hivatalánál a költségvetési törvényben 
meghatározott létszám 26,1 fő lehetne. Ehhez képest jelenleg 39 fő a dolgozói létszám. A 
különbséget a város helyi adóiból tudják finanszírozni. Amennyiben hatékonyabban tudnák 
működtetni az önkormányzatot, több jutna szociális támogatásra, kultúrára, kátyúzásra, stb. 
Ennek ellenére nagyon nagy lehetőségeket nem lát a létszámcsökkentésre. Két éve állt föl az 
új önkormányzat, ennyi idő kellett ahhoz, hogy az intézményeket átvizsgálják és a 
működésüket, gazdálkodásukat hatékonyabbá tegyék. Szervezéssel és átalakítással lehetne 
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még jobban kihasználni a kapacitásaikat. Racionalizálni kell az idősekkel kapcsolatos 
feladatokat, az étkezéssel, ételszállítással kapcsolatos feladatokat, a karbantartást, takarítást is.   
Úgy látja, hogy a város egy jó pályára állt, növekedtek a bevételei és csökkentek kiadásai. Ez 
látszik a költségvetés eddigi teljesítéséből és a féléves beszámolóból is. Ebben még nincsenek 
benne azok a hatások, melyet az IPESZ megszüntetésével kapcsolatban jelentkeznek. 
Végkielégítést kell fizetni azoknak a dolgozóknak, akiknek megszűnt a munkaviszonya. 
 
Volek György: A város vett fel 90 millió Ft működési hitelt, melynek egy kis része lett 
felhasználva. Ezt december 31-ig kell visszafizetni. Ennek ellenére a Polgármester úr 
bizakodó és a költségvetés minden bizonnyal megvalósul. 
 
Dömsödi Gábor: Az önkormányzatok nem vehetnek föl kölcsönt a hitelkonszolidáció  óta. 
Onnantól kezdve csak állami engedéllyel lehet hitelt felvenni. Ez alól egyetlen kivétel volt, 
amit még a régi önkormányzat indított el, mely a vis maior károk finanszírozását szolgálta. Ez 
12,5 millió Ft volt, melyet viszont már az új önkormányzatnak kellett aláírni. Ebből még 5 
millió Ft van, melyet 2017-ben kell visszafizetni.  
Amiről Képviselő Úr kérdez, az egy folyószámla hitel, melyet a számlavezető bank ad az 
átmeneti likviditási gondjaik enyhítésére. Ezt kell visszafizetni december 31-ig, mert csak a 
folyó évre szól. Azért kellett felvenni, mert a helyi adó bevételek három részben folynak be az 
önkormányzathoz, a legutolsó határidő szintén december 31. A tapasztalat az, hogy a 
vállalkozók inkább kevesebbet fizetnek, így tavaly szeptember 15. és december 31. között 
még 50 millió Ft folyt be adóból. Az önkormányzat működésénél a legalapvetőbb feladat az, 
hogy egy nagyon pontos likviditási tervet kell készíteni. Szerencsére az új pénzügyi vezetéssel 
ez sikerült is. Szinte millió Ft-ra pontosan ki tudták számítani az önkormányzat működését. 
Ezért nem volt fizetési gond sem tavaly, sem idén.  A folyószámla hitelből jelenleg még 2 
millió Ft van az önkormányzat számláján. 
Számokkal is alátámasztja a város jó gazdálkodását. 2014. szeptember 30-án iparűzési adóból 
befolyt összeg 232 millió Ft volt, Ez 2016. szeptember 29-én 312 millió Ft. Gépjármű adóból 
két éve 21 millió Ft folyt be, most 23 millió Ft-nál tartunk. 
Összességében helyi adóból 2014-ben 292 millió Ft folyt be, a mai napon pedig 373 millió Ft-
nál állunk. A két évvel ezelőttihez képest 85 millió Ft-tal több az adóbevétele a városnak. 
Azért nem minuszos az önkormányzat a 120 milliós hiánnyal elfogadott költségvetéssel sem, 
mert azt a 40 milliót, mely még a 85 millió Ft-hoz kell, hogy a hiányt kiegyenlítse, 
megspóroltuk a működésen. Két év alatt 29 %-kal nőtt az adóbevétel. 
Egyetlen olyan adónem van, mely 15 %-kal marad el a 2014-es szinttől, ez pedig a pótlék és 
bírság. Ez azt jelenti, hogy nem bírságolással és büntetéssel szedte be az önkormányzat a 
pénzeket. 
 
Volek György: Hogyan állnak az önkormányzat peres ügyei, gondol itt a munkaügyi perekre. 
Lezárultak-e már? 
 
Dömsödi Gábor: Az önkormányzatnak szép számmal vannak peres ügyei, hűtlen kezelés, 
lopás, sikkasztás gyanúja. Ez úgy működik, hogy az önkormányzat a bejelentésekre 
megfogalmaz egy állítást. Nem hajlandó elviselni, hogyha  bárki a közpénzekhez hozzányúl. 
Erre semmilyen mentség nincs. Vannak olyan dolgozók, akiktől pont ilyen feljelentések 
kapcsán megváltunk és ők beperelték az önkormányzatot. Az a baj, hogy nem volt elég erős a 
jogi munka az önkormányzatnál. Nincs senkire mutogatásnak helye, mert aki a hibákat 
vétette, már nincs az önkormányzatnál. Továbbra is azt mondja, hogy aki nem végzi jól a 
munkáját, attól megválik. 
Jelenleg az önkormányzatnak nincs állandó jogi képviselője. A régi önkormányzat havonta 
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150 eFt-ot fizetett egy ügyvédi irodának akkor, amikor még három jogász dolgozott itt. Az 
örökölt pereket az idén kifizette az önkormányzat. Saját vesztes perért még nem kellett fizetni 
eddig. 
Farkas Attila: Kiegészítésként hozzáfűzi, hogy az önkormányzat bevételeinél jelentős 
összeget tesznek ki az ingatlan eladásokból származó pénzek. 
Dömsödi Gábor: A költségvetés tervezésénél számoltak ingatlanok eladásából származó 
bevétellel is. Ingatlan vásárlásra is beterveztek 30 millió Ft-ot, mely nem valósult meg. A 
tavalyi költségvetéshez képest 10 millió Ft-tal előbbre vagyunk, elkészültek a tervezett 
beruházások is. Ha megkapnánk az igényelt ÖNHIKI támogatást, még jobb lenne a helyzet, 
ebben azonban nem bízik igazán. A második körben még egyetlen önkormányzat sem kapta 
meg. Mindenesetre az évet úgy kell tervezni, hogy ÖNHIKI nélkül is tudjunk működni és 
nem csak a minimális szinten.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a tájékoztatót. Sokkal egyszerűbb így a város pénzügyi helyzetét átlátni. A jövőbeni 
terveket ezek ismeretében lehet megvalósítani.  
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a tájékoztatót. 
 
Volek György: Azért kérdezett rá néhány dologra, mert a tv-n keresztül a lakosság is 
részletesebb tájékoztatást kaphat a város pénzügyi helyzetéről. 
 
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 
227/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és jóváhagyja a 
2016. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást. 
 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói IPESZ záró beszámolójának  jóváhagyására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az  IPESZ megszüntetéséről nagyon sokat beszéltek és vitatkoztak. Úgy 
gondolja, hogy egy alaposan előkészített lépés volt. Bizonyos aggodalom volt benne, hogy jól 
mérték-e föl a feladatokat, el tudják-e látni. Az IPESZ-től a Pénzügyi Osztály állományába 
került  négy fő, valamint a hivatal osztályai között szétosztásra kerültek a feladatok, 
szakterülethez igazítva. Ezt a nagyon nehéz időszakot kiválóan teljesítették a munkatársak. 
Egy intézmény megszüntetése azzal a kötelezettséggel jár, hogy záró beszámolót kell 
készíteni. Most ennek tesznek eleget. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót. 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az IPESZ záró beszámolóját. 
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 
228/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és jóváhagyja a 
Pásztói IPESZ 2016. június 30-i hatállyal történő megszűnésével kapcsolatos záró 
beszámolót. 
 
VI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat2016. évi  költségvetési rendeletének 3. számú 
módosítására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet módosítást. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja  a költségvetési rendelet módosítását. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.     
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 
Pásztó Városi Önkormányzat 11/2016. (IX. 30.) rendelete a  
8/2016.(VI.30.) rendelettel, 6/2016.(V.27.) rendelettel módosított,  2/2016. (II. 12.) 
költségvetési rendelet módosításáról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 
VII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is 
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megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
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 
229/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
VIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Dömsödi Gábor: Azoknak az intézményeknek, melyeknek létszámuknál fogva nem lehet 
önálló gazdasági szervezetük, a pénzügyeikkel kapcsolatos feladatok más szervnek kell 
ellátnia. Ez régebben az IPESZ volt, de mivel megszűnt, a továbbiakban az önkormányzat 
fogja ellátni és erre kell megállapodást kötni. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot 
 
Barna Tiborné: Vannak fenntartásai a munka elvégzését illetően, ugyanis egy teljes intézmény 
feladatait átvenni nem kis dolog. Tegnap a bizottsági ülésen némiképp megnyugtatták, hogy el 
tudják látni a megnövekedett feladatokat is.  
Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: A későbbiek folyamán a gazdálkodásra történő közvetlen rálátás még a 
munkafolyamatok egyszerűsítését is jelentheti.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.     
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
230/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és 
jóváhagyja a Pásztói Polgármesteri Hivatal és a Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája, a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, a Pásztói 
Múzeum és a Pásztói Gondozási Központ közötti Munkamegosztási 
megállapodást. 
 
 
IX. NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi állásáról, közfoglalkoztatásban elvégzett 
feladatokról. 
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 
 
Petrényi Mihály: A Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a beszámolót. 
 
Dömsödi Gábor: Nagyon elégedettek lehetünk a közmunka program egészével, akkor is, 
hogyha vannak elégedetlenségre okot adó dolgok. Sikerült egy áttörést megvalósítani, ugyanis 
értékalkotó közmunka végzés történik.  Ennek keretében van növénytermesztés és építőipari 
tevékenység is. Van egy olyan szűk mag, akik rendesen és lelkiismeretesen dolgoznak, de 
vannak olyanok is, akikre nem ez a jellemző. A város zöldterületeinek rendben tartására 
kisebb létszám jut az értékalkotó munka miatt. Ez sajnos  meg is látszott. A következő évben 
ezekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, az egész koncepciót meg kell változtatni. 
A tegnapi bizottsági ülésen javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy jó lenne egy kisfilmet 
készíteni és bemutatni a közmunkások által végzett tevékenységet a város lakosságának.  Ezt 
jó ötletnek tartja és meg is fogja valósítani.   
 
Kérdés 
 
Farkas Attila: Szintén jó ötletnek tartja. Sajnos az országban a közmunkásokról elterjedt egy 
bizonyos vélemény, miszerint nem végeznek értékteremtő munkát. Ez a kisfilm erre a 
véleményre rácáfolhatna. Nem sok az a pénz, amit a közmunkáért kapnak, de a 
jövedelempótló támogatástól több és még pedagógiai hatása is van. 
Ehhez kapcsolódó kérdése, hogy miért van az, hogy most csak egy hónapra kötnek szerződést 
a munkásokkal? 
 
Petrényi Mihály: A Kft. 240 fő foglalkoztatására kapott lehetőséget. Jelenleg 190 fő van 
foglalkoztatva, ebből ténylegesen 120 fő dolgozik. A különbözet, 70 fő, vagy csak esetenként 
dolgozik, vagy betegállományban van. Elgondolkodtató, hogy mielőtt felvételre kerülnek, 
orvosi vizsgálaton vesznek részt, ahol megállapítják, hogy munkavégzésre alkalmasak. 
Amikor pedig ténylegesen munkába kellene állni, rejtélyes módon betegek lesznek. Van, aki 
az egész  időtartam alatt táppénzen van. Ezzel a helyzettel még nem tudtak mit kezdeni. Két 
hátulütője is van a dolognak. Az egyik, hogy morálisan rombolja a közmunka hangulatát, a 
munkához történő hozzáállást, rontja a teljesítményt. Amikor dolgozik valaki, 52. eFt-ot vihet 
haza hó végén, aki pedig táppénzen van, kb. 10-12 eFt-tal kap kevesebbet és nem is dolgozik. 
A másik nagy probléma, hogy a Kft. forrásából kell finanszírozni a táppénzzel kapcsolatos 
kiadásokat, ami 4500 Ft/fő/hónap. Ha ezt megszorozzuk 70-nel, igen jelentős számot kapunk.  
Sokféle megoldáson gondolkodtak és egyetlen járható utat találtak. Van arra lehetőség, hogy 
csak 1 hónapos munkaszerződéseket kössenek. Így az egy hónap letelte után automatikusan 
megszűnik a szerződése annak, aki betegállományban van.  
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Egyébként nagyon szép eredményeket értek el a közmunkában. Sikeres volt a mezőgazdasági 
tevékenység, az általános iskolában a vizesblokk felújítása is közmunkában történt. A strand 
területén is közmunkások végezték a felújítást. A piac területén szintén közmunkások végzik a 
térkövezést és egyéb munkálatokat. 
 
Volek György: Van-e arra vonatkozóan számítás, hogy az önkormányzat részéről ráfordított 
önerő, illetve a közmunka által teremtett érték milyen arányban van? Hogyan tudják a jól 
dolgozó közmunkásokat jutalmazni, motiválni? A közmunka célja az lenne, hogy ezeket az 
embereket visszavezesse a munka világába. Ez miként alakult? 
 
Petrényi Mihály: Ebben az évben 27 millió 285 eFt volt az önkormányzat hozzájárulása a 
közmunkához. Abból a rendszerből, amit átvett, nehezen lehetne a ráfordítás és a 
megteremtett érték arányát meghatározni. Konkrét számokat nem tud mondani, viszont a 
strandon elvégzett munka értéke kb. 10 millió Ft nagyságrendű, az iskolai vizesblokk 
felújítása pedig mintegy 13 millió Ft. Nem említette még az elhelyezett díszburkolatokat, a 
kézilabda pálya felújítását, az erdei iskolában végzett tevékenységet. 
Ha jól szervezik a dolgokat és egyre inkább az értékteremtés irányába mennek, az nagyon jó 
dolgokat eredményezhet. Ha csak 50 embert foglalkoztatnának napi 8 órában, az napi 400 
munkaóra. 
A jutalmazással és motivációval kapcsolatban elmondja, hogy az első két hónapban erre saját 
forrásból 300 eFt-ot biztosítottak. A Munkaügyi Központban felhívták a figyelmét arra, hogy 
ez nem lehet rendszeres. A három havonta történő jutalmazás már nem jelent rendszerességet. 
A jutalom összege nincs behatárolva. Ha valaki jól dolgozik, értéket teremt és lehet rá 
számítani, akkor lehet arról szó, hogy rendes állományba felveszik. Jelenleg 5 ilyen ember 
van, akit szeretnének fölvenni. Ebből már 1 fő felvételre kerül a piacgondnoki feladatokra. 
A többi négy főt pályázat útján szeretné fölvenni. Reméli, hogy sikerül, mert akkor 8 hónapi  
bér és járulékait finanszíroznák, illetve 1 éves továbbfoglalkoztatási kötelezettség van a 
pályázatban. 
 
Plecskó Péter: A közmunka elindult az értékteremtés útján. Amikor a Városgazdálkodási Kft. 
átvette a közmunkát, az emberek nagy része úgy fogta föl, mint valamilyen segélyt. Nagyon 
nehéz feladat kiszervezni  ezeket az embereket a munka világába és sokan nem is akarják 
elfogadni.  Különbséget kell tenni köztük olyan szempontból, hogy hogyan végzik a 
munkáját, mennyire elhivatott, illetve mennyit van távolt, milyen a munkához aló hozzáállása. 
Aki lóg és nem dolgozik, az nem kaphat annyi fizetést, mint aki becsületesen dolgozik.  Ezért 
is alakítottak ki olyan rendszert, hogy három-négy nap hiányzás után fegyelmivel kikerülnek a 
közmunkából. Ezért is csökkent a közmunkás állomány. Ha van hétvégi munkára lehetőség, a 
jól dolgozókat hívják be, hogy ezzel is több fizetést tudjanak hazavinni. 
A közmunka programban az önkormányzat által nyújtott 27,2 millió Ft-on túl rendelkezésre 
áll még 50 millió Ft anyag- és eszközbeszerzésre. Ha ezt a pénzt megfelelően költik el, az 
önkormányzat vagyona is gyarapodik. 
 
Barna Tiborné: A mezőgazdasági programhoz kíván hozzászólni. Példaértékűnek tartja, 
ahogyan ez a program elindult. Látta, hogy szinte egész nyáron folyamatosan értékesítették a 
megtermelt zöldségféléket, jól működik a közbolt. Az anyagban szerepel, hogy naponta 20-30 
eFt-ért árusítanak. Ez a bevétel havi szinten akár 600 eFt is lehet. Mire van visszaforgatva ez 
a pénz? 
 
Petrényi Mihály: A közmunkával megtermelt pénzt a közmunkára kell visszaforgatni. Voltak 
előre teljesített beruházások a mezőgazdaság területén. Ilyen volt pl. az öntözőrendszer 
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felállítása. Az ehhez szükséges anyagokat előre meg kellett vásárolni. E nélkül a növények 
kiszáradtak volna a nyáron. Maguk elé tűztek egy 5 millió Ft-os árbevételt erre az évre, de ez 
több lesz. Több tonna paprikát és paradicsomot termeltek, paprikából savanyítani is tudnak. 
Burgonyából is várható kb. 600 eFt-os bevétel, a csicsókát is szeretnék még az idén eladni. 
Hagymából is közel 1 tonna termett. Kb. 700 söprűre való cirok is termett, amit majd télen 
fognak elkészíteni és úgy értékesítik. Amikor a program elindult, 60 főre tervezték a 
mezőgazdasági terület gondozását, ehelyett azonban csak 30 fős lett a létszám. A megtermelt 
javak majdnem felét be kellett zúzni, mert tönkrement  az időjárás miatt. Sajnos nem sikerült 
a mák és a bab ültetvény sem, csakúgy mint a petrezselyem és sárgarépa termés sem. Jövőre 
másképp kell ezekhez hozzáfogni. Mindezek mellett is nagyon jó lesz az árbevételük, melyet 
kizárólag a közmunkára forgatnak vissza. Jelentős értéket teremt a díszkő gyártása is. Az 
ebből származó bevételből egy rázóasztalt fognak vásárolni, hogy még jobb legyen a 
technika.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF 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 
231/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjének beszámolóját a 
közfoglalkoztatás 2016. évi tapasztalatairól és az aktuális közmunka programok állásáról. 
 
X. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a közfoglalkoztatás 2017.  évre tervezett feladataira 
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 
 
Petrényi Mihály: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot.  
 
Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen teljes egyetértésben  arra az álláspontja jutottak, hogy ezt 
tekintsék egy I. fordulós anyagnak, ugyanis a számításokat sokkal részletesebben kell 
kidolgozni. 
 
Plecskó Péter: Tegnap valóban az a döntést született a bizottsági ülésen, hogy ez a mostani 
anyag egy koncepció, melyet szükséges részletesebben kidolgozni.  
Arra kéri a képviselő-testületet, hogy ennek érdekében a jövő héten tartsanak egy informális 
megbeszélést és állítsanak föl egy sorrendet. Ezzel nagyban megkönnyítenék az előkészítő 
munkát. 
 
Dömsödi Gábor: Megkérdezi Petrényi Mihály ügyvezető igazgatót, egyetért-e azzal, hogy ezt 
az előterjesztést tekintsék egy I. fordulós anyagnak és a szükséges egyeztetések, számítások 
elvégzése után ismét kerüljön a képviselő-testület elé. E szerint módosulna a határozati 
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javaslat is.  
 
Petrényi Mihály: Igen, egyetért. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta tegnap az előterjesztést és arra jutottak, 
hogy ez komolyabb előkészítést igényel. Rengeteg jó ötlet van benne, de a vita közben is 
születtek további javaslatok a 2017. évi közmunkában elvégzendő feladatokra. Ezeket meg 
kell vizsgálni kivitelezhetőség szempontjából.  
A Bizottság, mint koncepciót, elfogadásra javasolja. 
 
Volek György: Már most javasolja, hogy tervezzék be a Klapka köz térkövezését, amennyiben 
ez lehetséges. 
 
Dömsödi Gábor: A Klapka köz azért nincs még térkövezve, mert a közmű vezetékeket át 
kellett volna helyezni. Már a kő is megvolt. Jelenlegi formájában nem alkalmas a 
térkövezésre. 
 
Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
232/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek  a 
közfoglalkoztatás 2017. évre tervezett feladatairól szóló előterjesztését, mint koncepciót. 
 
A feladatok további részletes kidolgozását követően II. fordulóban kerüljön beterjesztésre a 
Képviselő-testület ülésére döntéshozatal céljából. 
 
XI. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat  a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság 
új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 
 
Peetrényi Mihály: A tegnapi bizottsági ülésen voltak módosító javaslatok, melyeket 
befogadott és beépítésre került az új SZMSZ-be.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek a módosításokkal kiegészített SZMSZ-t. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a  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 
233/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft Szervezeti és Működési Szabályzatát és 
elfogadja azt. Az SZMSZ érvényes 2016. szeptember 29. naptól. 
 
 
 
XII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. használaton kívüli 
gépjárműveinek eladásáról 
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek a módosításokkal kiegészített SZMSZ-t. 
 
Volek György: Úgy emlékszik, hogy 2009-ben lett vásárolva több, mint 21 millió Ft-ért  ez a 
gépjármű. Nagyon nagy az értékcsökkenés. Mivel nincs rá kereslet, megérti, hogy el kell adni, 
ha van rá vevő. 
 
Dömsödi Gábor: Azok a kukás autók, melyeket most szerzett be a Hulladékgazdálkodási 
Társulás, 80-100 millió Ft értékűek. Azoknál is gond lesz az értékcsökkenés elszámolásával. 
 
Szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
234/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gépjármű eladási szándékáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatot hozza. 
 
I. Az IFA W50 LA/K Uniporm H-8 típusú, AGC-849 rendszámú konténeres 

gépjárművet a 300.000,-Ft+ÁFA áron való értékesítéséhez hozzájárul. 
 

II. A MAN T39 típusú, LLE-968 forgalmi rendszámú hulladékgyűjtő gépjárművet 
2.200.000,-Ft+ÁFA áron való értékesítéséhez hozzájárul.   

 
Felelős: Ügyvezető 
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Határidő: értelem szerűen 

XIII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. központi e-mail címének 
módosítására, rövidített cégnév visszavonására  
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 

 

Dr. Gajdics Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen az a javaslat hangzott el, hogy a Kft. rövidített 
neve Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. legyen.  

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek mindkét határozati javaslatot. 
 
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 
235/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. e-mail címére tett javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
1. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. cégirataiban a vgkft@paszto.hu  
e-mail cím szerepeljen. 
 
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 
236/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 181/2016 (VII.26) számú határozat 2. 
pontját visszavonja, hatályon kívül helyezi.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
rövidített cégnévként  a „Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.” nevet használja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatóját, hogy a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságánál a törvényben 
meghatározott határidő betartásával az Alapító okirat módosítását nyújtsa be. 
 
Felelős: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 

mailto:vgkft@paszto.hu
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Határidő: értelemszerű 
 

XIV. .NAPIRENDI PONT: 

Javaslat pályázati önerő meghatározására. 
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester 
 
Farkas Attila: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be egy 1956-os emlékmű felállítására. 
Közel 5 millió Ft-ot nyertünk, viszont szükséges hozzá önerő is. Erről szól az előterjesztés.  
A szobor felavatására 2017. március 15-én kerülne sor. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek 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 
237/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2016.(III. 9.) számú határozata alapján a 
magyar szabadság éve, „Büszkeségpont” c. pályázati felhívásra benyújtotta pályázatát. 
 
A Képviselő-testület jelen határozatában arról dönt, hogy a pályázat támogatásával készülő 
emlékműhöz szükséges mészkő alapanyagot a csatolt pénzügyi terv szerint, 2 500 eft. 
értékben, önerőként biztosítja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
XV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó város és Rois település közötti együttműködési megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester 
 
Farkas Attila: Október 20-26.között testvértelepülési találkozó lesz Pásztón, melyre 
pályázaton nyertünk uniós támogatást. A testvér települési szerződést ROIS városával 2016. 
október 23-án írnák alá, ünnepélyes keretek között. A tervek  között szerepel még egy 
felvidéki település megkeresése is ilyen célból. 
 
Dömsödi Gábor: Pásztón eddig egyetlen testvérvárosa volt, Ruffec, aminek sokat köszönhet. 
Többek között a kéttannyelvű gimnáziumát is. Most minden évben van új testvértelepülésünk, 
mivel pályázati feltétel, hogy új testvértelepülés kell ahhoz, hogy teljes mértékben 
finanszírozzák a találkozót. 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek 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 
238/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Pásztó Város és Rois 
település közötti testvér-települési szerződés megkötését és a szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert. 
 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester  
Határidő: 2016. október 23. 
 
XVI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat intézményi alapító okirat módosítására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az  Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja az alapító okirat módosítását. 
 
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 
239/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

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

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
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XVII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Mátrakeresztesre telepítendő új játszótéri eszközök beszerzésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A mátrakeresztesi fogadóóráin minden alkalommal előkerül a játszótér 
kérdése. A költségvetésben a parkfenntartásra és játszótér karbantartásra betervezett összegből 
lehetőség nyílik egy kisebb játszótér kialakítására. Mérleghinta, rugós hinta, homokozó, 
mászó fal és egy hagyományos hinta kerülne telepítésre. Ezt tartalmazza az előterjesztés. 
A bizottsági ülésen elhangzott egy kiegészítés a határozati javaslathoz, mely szerint a 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Városgazdálkodási Kft-vel az 
üzemeltetési szerződést kösse meg. 
Ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek 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 
240/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
Mátrakeresztesre telepítendő, új játszótéri eszközök beszerzésére tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület új játszótéri eszközöket (hinta, csúszda, mérleghinta, rugósjáték, 
homokozó, mászóka) kíván telepíttetni a Mátrakeresztes, Kékesi úti játszótérre. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt táblázatban szereplő új játszótéri 
eszközök telepítésére megbízási szerződést kössön a legkedvezőbb ajánlatot adó 
S’AJO ABC-TEAM Kft.-vel (1173 Budapest, Kolibri utca 1.). 
 

3. A szükséges ütéscsillapító talaj kialakításának megrendelése három ajánlat bekérése 
után a legkedvezőbb ajánlatot adóval történhet meg. 
 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a  Pásztói Városgazdálkodási Kft-vel az 
üzemeltetési szerződést kösse meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. október 31. 
 
 
XVIII. NAPIRENDI PONT: 
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Javaslat a Magyarok  Világszövetsége Pásztó 2879/14 hrsz-ból   / Kishegyi Szabadidő Park/ 
kialakítandó ingatlanra vonatkozó területvásárlási szándék elbírálására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A Magyarok Világszövetsége Pásztói Csoportja területvásárlási igényt 
nyújtott be a Kishegyi Szabadidő Park egy részére. Támogatja az önkormányzat a 
Világszövetséget abban,  hogy a területet segít rendben tartani, de nem tartja indokoltnak, 
hogy az egységes ingatlant megossza. Használhatják úgy, mint eddig, de eladni nem kívánjuk. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek 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 
241/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Magyarok 
Világszövetségének ingatlan vásárlásra vonatkozó ajánlatát és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Kishegyi Szabadidőpark 2879/14 hrsz-ú területének 
megosztását és átminősítését, valamint a Fogadalmi Hely területének eladását a 
Magyarok Világszövetségének részére nem támogatja. 

 
2. A döntésről a Magyarok Világszövetségét haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 
Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

 
XIX. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás és igazolás kiadására a Mikszáth Kálmán Líceum Tittel Pál 
Kollégiumának épületenergetikai fejlesztési célú pályázatához 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen arra szólította fel a bizottság, járjon utána a 
pályázat körülményeinek. A kollégium egy részét az önkormányzat használja és még nagyobb 
részét szeretné használni. Azokat a szobákat, melyeket jelenleg a kollégium nem használ, az 
önkormányzat át tudná alakítani kisebb szálloda céljára. A gond az, hogyha kiadjuk a 
tulajdonosi hozzájárulást, a pályázatban meghatározott célra lehet használni 5 évig. Ha 
viszont nem adjuk ki a tulajdonosi hozzájárulást, nem lesz lehetőség a kollégium épületének 
felújítására, ami nagyon leromlott állapotban van. A pályázat benyújtásának határideje 
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október 7. Beszélt a kollégium igazgatójával is,  meg kell vizsgálni, hogyan lehet 
megváltoztatni az önkormányzattal kötött szerződésüket, amennyiben nem lehetséges, milyen 
megoldás tudnak találni. Az lenne az optimális, ha az önkormányzat területe maradhatna, amit 
használni szeretnénk. Amennyiben ez nem megoldható, véleménye szerint ki kellene adni a 
tulajdonosi hozzájárulást, mert egy kb. 200 millió Ft-os beruházásról van szó. Ablakcsere, 
tetőszigetelés, napkollektor telepítése, festési munkák szerepelnek a pályázatban.  
Arra kér felhatalmazást a képviselő-testülettől és a határozati javaslat is e szerint módosulna, 
hogy tovább tárgyaljon az épület megosztásáról és ha ez nem lehetséges, illetve 
veszélyeztetné a pályázat benyújtását, aláírhassa a tulajdonosi hozzájárulást. 
Arra is felhatalmazást adhat a képviselő-testület, hogy a tárgyalásokról tájékoztassa a 
Pénzügyi Bizottságot és a bizottság hozzájárulásával írhassa alá a tulajdonosi hozzájárulást a 
pályázat benyújtásához. 
Megkérdezi dr. Halászt Istvánt, a Pénzügyi és TEF Bizottság elnökét, támogatható-e ez a 
javaslata. 
 
Dr. Halász István: Igen, ez így elfogadható. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a módosított  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
242/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Mikszáth 
Kálmán Líceum tulajdonosi hozzájárulás és igazolás kiadása iránti kérelmét és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  Pásztó Városi 
Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében a  Mikszáth Kálmán Líceum Pásztó, 
Rákóczi u. 5.  szám  alatti Tittel Pál Kollégium épületének megosztása érdekében 
tárgyalásokat folytasson a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal.  
 

2. Amennyiben 2016. október 7-ig – a pályázat benyújtásának határidejéig – a 
tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Képviselő-testület hozzájárul a KEHOP-
5.2.10 számú pályázati kiírás szerinti épületenergetikai korszerűsítési pályázat 
benyújtásához és annak végrehajtásához, egyben felhatalmazza a Polgármestert a 
tulajdonosi hozzájárulás és igazolás kiadására. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
XX. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A 21-es út építése kapcsán szükséges ismét kiadni ezt a hozzájárulást. Kéri a 
határozati javaslat elfogadását. 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek 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 
243/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. számú főút négynyomúsítása 
keretében megépülő Sertéstelepi csomópont miatt szükségessé váló optikai kábel áthelyezés 
kiviteli tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett javaslatot megismerte, 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a PMI-Palásty Mérnökiroda által 2016. júliusban elkészített 
43.305 tervszámú, a „21. számú főút 17-48 km sz közötti szakasz négynyomúsítása; 
II. szakasz: 23+300-27+820 km sz. között; G1 Hírközlés; G1-1. Magyar Telekom 
Nyrt.; Kiváltás, védelembe helyezés” kiviteli tervdokumentációhoz közútkezelői 
hozzájárulását megadja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a PMI-Palásty 

Mérnökirodát jelen határozat megküldésével haladéktalanul értesítse.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, műszaki ügyintéző 
 
XXI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Muzsla 6819/3 hrsz-ú területvásárlási igény elbírálására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen igen éles vita alakult ki. Megmutatja a térképen, mely 
területről van szó. Azért nem támogatja a területrész eladását, mert az egy nagy, egybefüggő 
értékes terület, amely akár tábor kialakítására is alkalmas lehet a jövőben. Esztétikailag sem 
lenne szerencsés, mert megbontaná az egységes képet, ha a tulajdonosok lekerítenék. Nincs 
olyan ok sem ami miatt a meglévő telkeket meg kellene toldani. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: Nem ért egyet Polgármester úrral. Voltak kint a területen Volek úrral és 
Farkas Attilával, ők is megnézték. A vevő kitisztítaná, rendbe tenné a megvásárolni kívánt 
ingatlanrészt. Nagyon szeretné, ha fejlődne a Muzsla és ilyen vállalkozók kellenének, akik 
megmutatnák, mit lehet ott tenni. 
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Dömsödi Gábor: Az előző testületnek nem volt szívügye ez a terület, azért is nem nyúltak 
hozzá. Most elkezdődött a kitisztítása, nem szeretné, ha tovább csökkenne az önkormányzati 
tulajdonú terület. Nem ezen múlik, hogy a vállalkozó a 8 telket nem tudja hasznosítani. 
Egyébként pedig a jelenlegi rendezési terv szerint nem is forgalomképes. 
Ha valakinek lenne egy fejlesztési terve és az egészet meg akarná venni, akkor azt mondaná, 
hogy tárgyaljanak róla. De nyilvánvaló, hogy csak befektetési céllal vásárolná meg, ilyen 
célra pedig az önkormányzatnak is jó üzlet. Legszivesebben visszavásárolná a város részére a 
már érékesített telkeket is. 
 
Káposzta Csaba: A vállalkozó pályázat útján szeretne egy tábort létrehozni és azért lenne 
szükséges további területre. 
 
Plecskó Péter: Nagyon sokat vitatkoztak az ipari területek eladása kapcsán is, hogy jó kezekbe 
kerüljenek. Ez így van a Muzslai területekkel is. Javasolja, hogy vegyék le napirendről és 
kérjék meg a vevőt, mutassa be fejlesztési terveit.  Amennyiben szükséges plusz terültek 
bevonása, ismét kerüljön a képviselő-testület elé döntés céljából. 
 
Farkas Attila: Egyetért Plecskó Péterrel. Vegyék le napirendről és hívják meg a vevőt, hogy 
bemutathassa fejlesztési elképzeléseit. 
 
Dömdösi Gábor: Szintén egyetért ezzel a javaslattal. Egyébként ha teljesen ki lesz tisztítva a 
terület, akkor lehet igazán látni, hiányozna-e onnan a megvásárolni kívánt rész. 
Nyújtsanak be konkrét terveket. Felszabdalni semmiképp sem szeretné. Ha komoly tervei 
vannak, az egészre is adhat vételi ajánlatot. 
 
Dr. Halász István: Van egy kérelem az önkormányzat felé. Arról azért dönteni kellene, hogy 
hogyan bírálják el. Ha leveszik napirendről, nem is döntenek róla. Egyéb aggályai is vannak. 
Mivel egy árok melletti területről van szó, egyáltalán vízjogilag létesíthető-e bármilyen 
beruházás. Ezt nem tudják és azt sem, hogy esetleg Natura 2000-es területi besorolásba 
tartozik-e. Megosztható-e, ezt sem tudják. 
Függetlenül attól, hogy a vevő mit szeretne megvalósítani, a kérelmet el kell utasítani, amíg 
az ingatlan jogi helyzete nem tisztázott. Annak idején ez az árok a hegyről lezúduló 
csapadékvíz elvezetésére lett kialakítva. Nem tudjuk, hogy a környezetvédelmi hatóságnak mi 
lenne erről a véleménye. Számtalan olyan probléma van, ami további jogi kérdéseket vet föl. 
Véleménye szerint jelenleg nem teszi  lehetővé semmilyen jogszabály,  hogy az önkormányzat 
ezt a területet eladja. 
 
Káposzta Csaba: Nem az árokról van szó, hanem attól 6-8 m-re lévő területről. 
 
Volek György: Milyen költséggel járna a vevő részére, ha át akarná minősíttetni a területet? 
 
Dömsödi Gábor: Nagyon sokba, akár 3 millió Ft-ba is kerülne. Viszont ha az önkormányzat a 
rendezési terv felülvizsgálata során átminősítteti, akkor nem kerül a vevőnek semmibe. 
Mint előterjesztő, visszavonja az előterjesztést és a vevő tájékoztatni fogja a képviselő-testület 
álláspontjáról. 
 
XXII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztó, Fő utca 59. szám alatti volt gyermekorvosi rendelő értékesítésére 
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Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Ingatlanforgalmi értékbecslés készült az ingatlanról és annak megfelelően 
kerülne meghirdetésre értékesítés céljából. A bizottsági ülésen elhangzott egy kiegészítés, 
melyet befogadott, mely szerint a magasabb árat ajánló vevő részére történik az értékesítés, 
illetve, ha több vevő azonos árat ajánl, versenytárgyalás lefolytatásának jogát fenntartja az 
önkormányzat. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a kiegészített 
határozati javaslatot. Annyit tudni kell, hogy az ingatlan szolgalmi joggal terhelt a mögötte 
lévő ingatlan tulajdonosának  tekintetében.  Ezt majd a vevőnek is figyelembe kell venni. 
 
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 
244/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, Fő 
utca 59. szám alatti volt gyermekorvosi rendelő értékesítésére vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza:   
 

1. A Képviselő- testület értékesíteni kívánja a Pásztó, Fő utca 59. szám alatti. 1442/3 
hrsz.-ú ingatlant, melyet meghirdet 13 500 000,- Ft induló vételáron.  

 
2. A Képviselő-testület a nyilvános pályázati felhívást e határozat mellékleteként 

elfogadja.  
 

3. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a vagyonrendelet szerint a 
vagyongazdálkodási ügyintézőn keresztül gondoskodjon a pályázati felhívás 
hirdetéséről, majd érvényes pályázat beérkezése után a döntési javaslatot terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: eljárási rend szerint 
Felelős:    szöveg szerint  
 

4. A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának, több 
pályázat esetén pedig a versenytárgyalás lefolytatásának jogát fenntartja. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
XXIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat civil és sport szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására 
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Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok 
 
Káposzta Csaba: Egyrészt örül, amiért ennyire aktívak a civil szervezetek, viszont már 
nagyon kevés pénz maradt a támogatási keretből. Javasolja mindhárom kérelem támogatását. 
A Magyar Szentek hetének támogatására először 200 eFt-ot javasolt, de a tegnapi bizottsági 
ülésen 250 eFt támogatást hagytak jóvá. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja mindhárom 
határozati javaslatot.  Személyes érintettség miatt a harmadik határozati javaslatnál 
tartózkodni fog a szavazás során. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja mindhárom határozati javaslatot. 
 
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 
245/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Shotokan Karate Klub 
kérelmét, mely  a Görögországi Európa Bajnokságra való utazási költség támogatására 
irányul. Az Európa Bajnokságon való kiutazás  költségeihez 100.000 Ft támogatást biztosít a 
2016. évi sporttámogatási keret terhére. 
 
A sportszervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2017. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   polgármester 
 
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 
246/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mátrakeresztesi Szabadidős  
Társaság kérelmét, mely a családi nap és Séta a Bronzkorba  rendezvények  lebonyolítására 
irányul. A rendezvények megszervezése, lebonyolítása költségeihez 50.000 Ft támogatást 
biztosít a 2016. évi civiltámogatási  keret terhére. 
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A civilszervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2017. 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 7 igen szavazattal 1tartózkodás mellett elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
247/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Szentek Római 
Katolikus Óvoda és Általános Iskola Diákönkormányzata kérelmét, mely  a  Magyar Szentek 
hetében  egyhetes nyilvános rendezvény megszervezésére, lebonyolítására  irányul.  A 
rendezvény megszervezése, lebonyolítása költségeihez 250.000 Ft támogatást biztosít a 2016. 
évi civiltámogatási  keret terhére. 
 
A civilszervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2017. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   polgármester 
 
XXIV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a H-Trade Invest Kft. egyedi támogatási kérelmének elbírálására. 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Dömsödi Gábor: A Mátraalja Fesztivál támogatására előirányzott 500 eFt-ból megmaradt 250 
eFt, melyet a szüreti retro disco támogatására fordítanak. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: Azért rendezték szombaton a retro discot, mert hétfőn mindenki dolgozni 
megy és vasárnap biztosan kevesebben lettek volna. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek 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. 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
248/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte H-Trade Invest Kft  kérelmét, a 
rendezvény megszervezéséhez 250.000  Ft támogatást biztosít a 2016 évi költségvetésben a 
Mátraalja Fesztivál támogatásához elkülönített fel nem használt  keret terhére. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:    polgármester 
 
XXV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Fő út és Kölcsey út közötti szakasz egyirányúsítására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Tegnap a Pénzügyi és TEF Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 2 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással nem javasolták elfogadásra. 
A bizottsági ülés után ismét megnézték a tervezett egyirányúsítás helyszínét és Káposzta 
Csabának volt egy javaslata. Az eredeti elképzelés szerint balról jobbra lett volna 
egyirányúsítva az utca rész, viszont az új javaslat szerint célszerűbb lenne jobbról balra 
egyirányúsítani. Ez valóban praktikusabbnak tűnik. Így a Polgármesteri Hivatalnál lévő tér 
felől a Fő utca felé lenne egyirányú a Kölcsey utca és ezzel a balesetveszély jelentősen 
csökkenne. A parkolás is megoldódna, mivel így lehetne a jobb oldalon is szabályszerűen 
parkolni, a COOP üzlete előtti részen. 
Mint előterjesztő, befogadja Káposzta Csaba javaslatát. Kéri a képviselő-testületet, 
támogassák a javaslatot. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a  módosított határozati javaslatot, mely szerint a 
Polgármesteri Hivatal előtti tértől lenne egyirányú a Kölcsey utca. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
249/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, Fő 
utat és a Kölcsey utcát összekötő szakasz egyirányúsítására tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület hozzájárul a Pásztó Fő út és Kölcsey utca közötti szakasz 
egyirányúsításához úgy, hogy az a Polgármesteri Hivataltól a Fő úti kicsatlakozásig legyen 
egyirányú. 
 
Határidő: szöveg szerint 
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Felelős:    polgármester 
 
XXVI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Hétpettyes óvoda fűtésének gázkazánnal történő megoldására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Ha az óvodában még beállítatnának egy gázkazánt és ezzel kiváltanák a 
pellet kazánokat, az ott dolgozó fűtőt karbantartási munkálatokra alkalmaznák, a beruházás  
 
egy éven belül megtérülne. Az óvoda fűtése korszerűbb lenne és gyorsabban felmelegedne az 
épület.  
 
Kérdés 
 
Plecskó Péter: Készült-e számítás a gáz és pellett fűtés közti árkülönbségre? 
 
Dömsödi Gábor: Konkrét számítás nem történt, viszont ahhoz, hogy a pellet kazánnal a 
megfelelő hőfokot tudják biztosítani, plusz beruházásra lenne szükség, ami legalább 4-5 
millió Ft. Ennek nem látja értelmét. A rezsicsökkentés hatása viszont érződik a gáz árában, 
terhát semmiképpen nem lesz drágább, mint a pellet fűtés. A pellet kazánhoz éjszakai is kell 
fűtőt alkalmazni. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek 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 
250/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hétpettyes Óvoda fűtésének gázkazánnal 
történő megoldásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gázkazán telepítésének megrendelésére, 
valamint a szerződés megkötésére. A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében biztosítja 
a szükséges önerőt.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 
 
XXVII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Polgári Pásztóért Egyesület elnevezésében „Pásztó” településnév  
használatához történő hozzájárulásra. 
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Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Javasolja a névhasználat engedélyezését mindaddig, amíg a szervezet méltó 
a város nevének viselésére. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi 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 
251/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári Pásztóért Egyesület 
névhasználatának engedélyezésére tett javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az újonnan 
létrehozandó Polgári Pásztóért Egyesület nevében Pásztó település nevét határozatlan ideig 
használja. 
 
Az Egyesület  képviselője: Molnár Sándor 
Székhelye: 3060  Pásztó, Fő út 53. 
 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 
Határidő: értelemszerű 
 
XXVIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Polgári Pásztóért Alapítvány  elnevezésében „Pásztó” településnév  
használatához történő hozzájárulásra. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi 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 
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252/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári Pásztóért Alapítvány 
névhasználatának engedélyezésére tett javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
újonnan létrehozandó Polgári Pásztóért Alapítvány nevében Pásztó település nevét 
határozatlan ideig használja. 
 
 
Az Alapítvány képviselője: Farkas Attila  
Székhelye: 3060  Pásztó, Fő út 53. 
 

Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 
Határidő: értelemszerű 
 
XXIX. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat az Alekszio Kft. Északi-iparterületen történő területigény bejelentésének  
jóváhagyására.  
Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester  
 
Dömsödi Gábor: A képviselő-testület egy korábbi határozatában már döntött a területrészről, 
de sajnos az a cég, amely a vételi szándékát bejelentette, két céggé alakult. Mindkét résztvevő 
fenntartotta vételi szándékát. Az önkormányzat felszólította őket, hogy mik a további 
elképzeléseik. Az egyik cég jobban , a másik kevésbé alaposan vázolta fel terveit. 
Mivel Pásztó kevés ipari területtel rendelkezik, igen nagy körültekintéssel kell eljárni, nehogy 
az a helyzet álljon elő, hogy az ipari területet odaadjuk és a beruházás nem valósul meg. Ezért 
hosszan beszélgettek arról, milyen megoldást lehetne találni. A tegnapi bizottsági ülésen 
született egy javaslat, mely szerint olyan szerződést kell kötni, amely a beruházás 
meghiúsulása esetén az önkormányzatnak lehetőséget ad a visszavásárlásra. 
Ismerteti a módosított határozati javaslatot. Úgy gondolja, a szerződést mindenképpen egy 
jogásznak kell megfogalmaznia. 
 
Dr. Gajdics Gábor: Javasolja, hogy a határozatban szerepeljen, hogy a képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés elkészítésére keressen meg egy szakjogászt 
vagy Ügyvédi Irodát. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek 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 
253/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alekszió Kft. területigény bejelntése az 
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Északi iparterületre szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy dolgozza ki az Északi iparterületen lévő 
Pásztó 2950/10, 2950/11., 2950/12., 2950/13., 2950/15., 2950/16. helyrajzi számú területekre 
a szerződés-tervezetet az Alekszió Kft-vel, valamint a megvalósítandó beruházás 
meghiúsulása esetén a visszavásárlás lehetőségét.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés elkészítése érdekében 
bízzon meg szakjogászt vagy ügyvédi irodát.  
 
XXX. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a PSK támogatási kérelmének elfogadására. 
Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A kérelem arra irányul, hogy a PSK szeretne két közmunkást foglalkoztatni a 
karbantartási feladatokra. Ehhez azonban meg kell kötniük a szerződést a Pásztó városi 
önkormányzattal. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: A PSK-nak valóban nagy szükséges lenne közmunkásokra, hiszen a pályák 
karbantartása nem kis feladat. 
 
Dömsödi Gábor:  A kérés mindenképpen indokolt és támogatandó. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
254/2016. (IX. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a  közfoglalkoztatási 
program keretében foglalkoztatott létszámból – a PSK kérelmére - 2 fő a Pásztó, Hajós Alfréd 
út 1. szám alatt lévő futballpályán a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezze. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK 
 
Farkas Attila: A Kövicses patak egyik szakaszát nagyon benőtte a gaz. Jelenthet-e ez 
problémát nagyobb csapadék esetén. Petrényi úr megnyugtatta, hogy már elkezdték a 
munkálatokat és folyamatban van a patakmeder kitakarítása. 
 
Dömsödi Gábor: Igen, a benőtt patakmeder lehet árvízveszélyes. Azért nem kezdtek korábban 
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a rendbetételéhez, mert sok a sikló és egyéb csúszó-mászó. A hüllők a hidegebb időben már 
elbújnak és most jött el az ideális idő. 
 
Petrényi Mihály: A dologhoz az is hozzátartozik, hogy amikor elkezdik levágni a gazt, 
előtűnik az oda bedobált sok szemét, amit szintén összeg kell gyűjteniük. Az lenne a kérése a 
Polgármester úr felé, hogy a majdnem 100 m3 szemét  eltávolításához az illegális 
szemétlerakók felszámolására szánt keretből biztosítson támogatást. 
 
 
 
Dömsödi Gábor: A jövő évben erre is nagyobb összeget kell betervezni. Fel kell számolni az 
illegális lerakókat. A múlt héten is tett az önkormányzat feljelentést illegális szemétlerakás 
kapcsán. 
 
Barna Tiborné: Kb. másfél éve készült egy út- és járda felújítási rangsor és ebbe benne volt az 
Ady Endre utca is. Abban az utcában egyáltalán nincs járda. Többször is felvetett, mint 
képviselő és azt el elmondta már, hogy az utcában lakók hajlandóak lennének megcsinálni, ha 
az önkormányzat biztosítaná a szükséges anyagot. 
Ismételten felhívja a figyelmet a Szent Imre téri játszótér balesetveszélyességére. Nincs védve 
az utca felől, a gyermekek bármikor ki tudnak futni az utcára. 
A Magyar Szentek óvoda előtt a jobb oldali járda mellett igen mély gödör van, kéri annak 
feltöltését vagy lebetonozását. 
A Zagyván túli területeken nagy a fű, kéri, hogy arra a részre is figyeljenek, ne csak a 
városközpontra. 
Felhívták a figyelmét arra, hogy a Gábor Áron utcánál van egy kis zöld terület, aminek a 
lakók  által nincs ismert tulajdonosa. A terület alkalmas lenne néhány parkolóhely 
kialakítására, mivel a piachoz közel van és szerdai napokon probléma a parkolás. 
Sokan megkérdezték tőle, hogy miért nem működött nyáron a csobogó. Nagyon szerették, 
főleg a gyerekek. 
 
Petrényi Mihály: Sajnos a csobogó elromlott és sokba került volna a megjavíttatása. Ezért 
nem működik. 
 
Dömsödi Gábor: Sajnos a csobogó üzemeltetése eléggé sokba kerül,  ezen kívül pedig sokszor 
elromlik és valóban drágán javítják. Az ivókút nyomógombját is rendszeresen letörik. 
Lehet egy darabig csinálni, hogy valamit tönkretesznek és a város pótolja. Erre sajnos sok 
pénzt költünk. Az üveg pótlása pl. az üveghuta tetején több, mint 400 eFt-ba került. 
Tudja, hogy mely területeken nincs járda, illetve felújításra szorul az út. Az önkormányzat 
lehetőségeihez mérten próbálja teljesíteni ezeket a hiányosságokat. 
A város külterületeire is odafigyelnek, viszont emlékszik olyanra, amikor a városközpontban 
is nagy volt a gaz. 
A következő évben mindenre nagyobb összeget  kell betervezni, annak meg kell teremteni az 
alapjait. Reményei szerint jobb lesz a helyzet, ugyanis az iskola üzemeltetését január 1-től 
átveszi az állam. Az onnan felszabaduló pénz, mintegy 50 millió Ft máshová lesz tervezhető. 
Egy részét a városra tudják fordítani, egy bizonyos részét pedig az iskola épületére. 
Egyébként a zöldterületek karbantartásához nem csak forrás kell, hanem fel kell venni a 
Városgazdálkodási Kft-hez egy kertészmérnököt, valószínűleg csak ideiglenesen, aki 
megtervezi a zöldterületeket. 
Van még egy hasonló zöldterülete Pásztónak, mint a Gábor Áron úti, ez pedig a Hasznos felé 
vezető út végénél található. Azt is szeretné jövő tavasszal hasonlóan kialakítani, mint ahogyan 
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a Csillag téri körforgalomnál van.  
Szeretné, ha a piacot véglegesen befejeznék díszburkolattal és a mellette lévő utcát is. A 
piacra eddig csak kiadás volt, most már jelentkezik a szigorúbb feltételek hatása a bevételben 
is. Ami tavaly 50 eFt-volt egy szombati napon, az most 100 eFt. 
Sokat vár a „Zöld város” pályázattól is. Amennyiben sikeres lesz a pályázat, igen jelentős 
területmegújítások lesznek. 
 
Volek György: Az utcai padokat le kellene festeni, hogy idő előtt ne menjenek tönkre. A régi 
tejüzem és a Takács-malom közötti rész nagyon gazos, tudomása szerint magánterület. Föl 
kellene szólítani a tulajdonosokat a rendbetételére. 
A hulladék lerakónak már régen üzemelnie kellene. Ma megnézte a területet, éppen a füvet 
vágták. Reméli, hogy hamarosan megnyílik. 
Aggasztó a Kövicses patak épített partfalának állapota. Benőttek a bokrok a kövek közé és 
félő, hogy egy nagyobb víz a partfalat is elmossa. 
A körforgalom gondozása példaértékű, de a város többi parkosított részére is hasonlóan 
kellene odafigyelni. Kérdezték tőle, mi lett a kiásott rózsák sorsa. 
 
Dömsödi Gábor: A rózsákat cserépbe ültették a Városgazdálkodási Kft-nél. Egyébként nem 
szerencsés egy várost teleültetni rózsákkal, mert nehezen karbantartható. 
 
Plecskó Péter: A padok állapotát felmérték, bízik benne, hogy a projekt keretében lehetőség 
lesz a felújításukat, illetve cseréjükre. A Fő utcai padok festése kb. két éve történt, mintegy 1 
millió Ft-ba került. Ennek ellenére korhadnak. Át kell gondolni, hogy két-három évente 
mennyit költenek rá. 
 
Dr. Halász István: A Rózsa utca és Mátyás király utca kereszteződésében nagyon megnőtt a 
növényzet és akadályozza az utca beláthatóságát, ezért balesetveszélyes. 
A volt szikvíz üzemnél a járdán van egy tüzifa lerakat. Az ott lakók jelezték, hogy emiatt nem 
tudnak a járdán közlekedni. Meg kellene szüntetni az akadályt. 
A Béke utcában régen volt egy játszótér. Ma már csak két kézlabda kapu maradványai 
találhatók ott. El kellene szállítani, mert balesetveszélyes. 
A Szentlélek utcában ki lettek téve a megállni tilos táblák, de az utca felfestését is meg kellene 
oldani. 
 
Káposzta Csaba: A Szentlélek utcában eddig is nehéz volt a megállás, most pedig még inkább 
az. Ki kellene találni valami parkolót, mert az ott lévő vállalkozók csődbe mennek. 
 
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
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