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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.  december 15-i  üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,  dr. Becsó Károly, 
Káposzta Csaba,  Plecskó Péter,  Barna Tiborné,  Dr. Halász István, Édes Attila  képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
Budavári Valéria osztályvezető, dr. Szántó-Stadler Annamária jogász, Borbélyné Válóczi 
Marianna, Zagyi Edit, Dr. Hír János intézményvezetők, Szénási Sándor FEB elnök, Édes Imre 
pásztói lakos,  Tari Mihály,  Berzák Gyuláné   Szervezési Osztály munkatársai. 

 
Dömsödi Gábor polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja a határozatképességet, 
mivel  a 9 megválasztott képviselőből 8 fő  jelen van.  
Volek György képviselő úr jelezte távolmaradását. 
 
Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítéssel. 

Az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztő visszavonta, illetve a 
településfejlesztési koncepcióval összefüggő előterjesztést, mint előterjesztő, visszavonja, így 
a mai ülésen ezeket nem tárgyalja a képviselő-testület. 

Két új napirendi pont felvételét javasolja, melyek a következők: 

18./ Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi 
tevékenységéről. 

 Előterjesztő: Szénási Sándor FEB elnök 

    19./ Javaslat képviselői tiszteletdíjról lemondás és felhasználási cél elfogadására. 

 Előterjesztő: Plecskó Péter képviselő 

Megkérdezi van-e más javaslat. 

Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a módosított napirendet. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
300/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
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1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
2./ Javaslat a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati  rendelet  
 megalkotására 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
3./ Javaslat a helyi iparűzési adó mértékéről szóló 11/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
4./ Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak 

megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására 
  Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
5./ Javaslat külterületi közutak fejlesztésére és karbantartásukhoz szükséges munkagépek 
 beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtására  
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
6./ Beszámoló a Tanácsnokok 2016. évi tevékenységükről 

Előterjesztő: Gazdasági kapcsolatok tanácsnoka, Civil és Sport kapcsolatok 
tanácsnoka 

 
7./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 Előterjesztő:  érintettek  
 
8./ Beszámoló az alpolgármester munkájáról 
 Előterjesztő:  Farkas Attila alpolgármester 
  
9./      Településrészek gondnokainak beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról,         
   legfontosabb jövőbeni feladatiról 
    Előterjesztő: Településrészek gondnokai 
 
10./ Javaslat a 2016. évi ellenőrzési terv módosítására, a Stratégiai Ellenőrzési Terv 

(2017-2020) és a 2017. évi Belső Ellenőrzési terv jóváhagyására. 
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző 

 
11./ Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés 

meghosszabbítására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
12./  Javaslat lakásbérlet meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálására. 
  Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
13./  Javaslat mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására. 
    Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
14./  Javaslat ingyenesen átruházott inkurrens honvédségi segédanyagok hasznosítására. 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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15./ Javaslat a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési arányok javítására vonatkozó 
döntések meghozatalára. 

  Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
16./  Javaslat  a Herkules Diáksport Egyesület egyedi támogatási kérelmének elbírálására 
  Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 

  
17./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 2017. I. félévi üléstervére. 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

18./ Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi 
tevékenységéről. 

 Előterjesztő: Szénási Sándor FEB elnök 

 

19./ Javaslat képviselői tiszteletdíjról lemondás és felhasználási cél elfogadására. 

 Előterjesztő: Plecskó Péter képviselő 

I. NAPIRENDI PONT: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
        Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Megnyertük azt a munkaügyi pert, melyet Malomhegyi Lajos indított az 
önkormányzat ellen. Az ítélet jogerős. Szintén megnyertük a másik munkaügyi pert is, melyet 
Sipos István indított. 
Aláírták az OTP-vel kötött, 2017. évre szóló folyószámla hitel szerződést. Szintén  aláírásra 
került az a megállapodás, mellyel az iskolák visszakerültek a KLIK-hez. 
A mai napon volt egy megbeszélés Béren a polgármesterek részére, melyen részt vett. 
Elkészült a műfüves pálya, melynek hétfőn lesz a műszaki átadása. 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tartott, érdeklődő viszont nem volt,. 
Kérdi a tájékoztató elfogadását. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
Szavazásra bocsátja a két ülés közti tájékoztatót. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
301/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta. 
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II. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati  rendelet  
megalkotására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
Dömsödi Gábor: Ezt a rendeletet minden évben meg kell alkotnia a testületnek, mely a 
következő évi költségvetés elfogadásáig biztosítja a gazdálkodás folyamatosságát. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság együttes ülésen tárgyalta az Ügyrendi és az 
Intézményirányítási és Szociális Bizottsággal a rendelet-tervezetet. 
Mindhárom bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2016. (XII. 16.) önkormányzati  rendelete 
az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról 

/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 

III.NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a helyi iparűzési adó mértékéről szóló 11/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az adó mértékén nem kíván változtatni az önkormányzat. Gondolkodtak 
rajta, hogyan lehetne új vállalkozásokat idehozni pl. az iparűzési adó mérséklésével, ezen 
dolgoznak. A mostani módosítást egy Európai Uniós szabályozás változása tette szükségessé. 
Össze kell hangolni azzal a saját rendeletünket. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az rendelet-tervezetet és  
elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 
a helyi iparűzési adó mértékéről szóló  
11/2013 /V. 2./ önkormányzati rendelet módosításáról 
 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 
IV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak 
megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az rendelet-tervezetet és  
elfogadásra javasolja. Személy szerint eltúlzottnak tartja a 6 %-os emelést, tekintettel az 
infláció mértékére és a kormányzati szándékra, mint pl. járulék csökkentés, béremelés. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az rendelet-
tervezetet és  elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor: Ez nem az önkormányzat által emelt ár, hanem a beszállító – Sodexo - által 
emelt. Jelezték, hogy 6 %-kal kívánják emelni az árakat a következő évben. Azzal indokolta, 
hogy megemelkednek a munkabérek és jelentős a munkabér hányada az  önköltségnek. Azt a 
választ küldték a Sodexo-nak, hogy a 6 %-os emelést akkor tudják elfogadni, ha az a pásztói 
konyhán dolgozók béremelésére megy. Eközben jött a központi bérintézkedés, mely ezt a 
garancia vállalást okafogyottá tette. A szolgáltatónak mindenképpen meg kell emelni a 
béreket és ennek ismeretében ez egy korrekt szám. 
A tegnapi bizottsági ülésen arról is beszéltek, hogy miként tudná az önkormányzat átvenni a 
helyi étkeztetés megoldásához a konyha üzemeltetését. 
 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2016. (XII. 16.)  önkormányzati rendelete 
a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő  
élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendelet 
módosításáról 
 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat külterületi közutak fejlesztésére és karbantartásukhoz szükséges munkagépek 
beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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Dömsödi Gábor: Az eredeti előterjesztéshez képest azzal egészülne ki a határozati javaslat, 
hogy konzorciumi partnert kell keresni, valamint a pályázatot prioritásként kezelje az 
önkormányzat.  
 
Édes Imre pásztói polgár hozzászólási szándékát jelzi. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja, hogy Édes Imrének a képviselő-testület adjon szót. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
302/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület hozzászólási jogot biztosít Édes Imre pásztói lakosnak. 
 
Édes Imre: A Hasznos Gombás-tetői repülőtér üzemeltetőjeként kért szót. A Polgármester 
úrtól több alkalommal kaptak ígéretet a repülőtér megközelítését szolgáló út kiépítése 
tekintetében. Ennek ellenére ebben az előterjesztésben nem szerepel fejlesztési javaslatként.  
A legutóbbi rendezvényükön 8-9000 ember volt jelen. Sok pozitív visszajelzést kaptak, 
viszont az út állapotát mindenki kifogásolta. Arra kéri a képviselő-testületet, gondolják át és 
sorolják be a fejlesztendő utak közé a Gombás-tetőre felvezető utat is. 
 
Dömsödi Gábor: Kéri Édes Imrét, idézze pontosan, mit ígért neki az úttal kapcsolatban. 
 
Édes Imre: El fogja küldeni e-mailben, ugyanis benne volt a kampány szövegében is.  
 
Dömsödi Gábor: Ezek szerint a kampányszövegben benne volt, hogy az önkormányzat meg 
fogja építeni a Gombás-tetőre az utat? 
 
Édes Imre: Igen, ez volt. 
 
Dömsödi  Gábor: Nem szereti a csúsztatásokat és inkorrekt megoldásokat. Olyan ígéretet 
kaphatott, hogyha lesz rá az önkormányzatnak kapacitása, vagy lesz olyan pályázat, amibe be 
lehet venni, akkor be fogják venni. A jelenlegi pályázathoz az önkormányzatnak önrészt kell 
vállalnia. Nem gondolja, hogy az önkormányzatnak azért kellene 15 millió Ft-ot egy 
pályázatba fektetni, hogy az Ön magánterületére vezető út elkészüljön. Olyat biztosan soha 
nem ígért, hogy önkormányzati pénzből egy magánterületre vezető utat meg fognak építeni.  
Természetesen vannak turisztikai prioritások, ilyen a Gombás-tető is. Dr. Halász István a 
pályázat kapcsán egy bizottsági ülést hívott össze, ahol a Gombás tető is felmerült, végül az 
előterjesztés szerinti sorrendet fogadták el. 
 
Édes Imre: Nem maga miatt lenne fontos az út megépítése, hanem a tömegeket vonzó 
rendezvények miatt. Ott megy a zarándok útvonal is, nagyon sokat járnak arra off roadosok, 
vadászok, stb. tehát egyáltalán nem magán útról és magánérdekről van szó, hanem 
közérdekről. 
Ezért kéri a képviselő-testületet, gondolják át. 
 
Dömsödi Gábor: Mint mondta, bizottsági ülésen döntöttek a sorrendről, amivel a képviselők 
egyetértettek. 
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Dr. Halász István: Úgy gondolta, a dolog eléggé fontos ahhoz, hogy külön bizottsági ülésen 
tárgyalják meg. A pályázati sajátosságokat is figyelembe kell venni. A rendelkezésre álló 
keret összességében bruttó 100 millió Ft. Sok utat szeretnének rendbe hozni, de a megfelelő 
minőséghez a keret véges és szűkös. Mivel pontos számok nem állnak rendelkezésre, a 
bizottság nem akart olyan hibába esni, hogy olyan célokat is megjelöl, melyeket anyagi 
erőforrás hiányában nem tud teljesíteni. Amennyiben első körben nyertes lesz a pályázat és 
marad még pénz, az önkormányzat felülvizsgálhatja korábbi döntését és belekerülhetnek 
olyan utak is, melyek az első körben kimaradtak. 
Ezért döntött úgy a bizottság, hogy ezt az előterjesztést javasolja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Dömsödi Gábor:  Ha lenne belterületi utakra elkülönítve 100 millió Ft, akkor amellett 
voksolnának. Sajnos azonban ilyen pályázat nincs.  
 
Dr. Becsó Károly: Bízva a képviselő-testület bölcsességében, támogatja a határozati 
javaslatokat. Azt kéri viszont a Műszaki Osztálytól, hogy egyeztessenek Édes Imrével, hogy 
egy stabilizált földút kiépítése mennyibe kerülne. 
 
Dr. Halász István: A bizottsági ülésen megnézhették a műholdas térképen, hol mennek az 
utak. Nem biztos, hogy az megfelel az ingatlan-nyilvántartás szerinti állapotnak. A térképen is 
látszik, hogy pl. ami most útként funkcionál, az árokként van jelölve. A pályázatban csak út 
megnevezésű ingatlant lehet megjelölni, tehát a jelen pályázatba emiatt nem is tudnák 
bevonni. Ahhoz át kellene minősíttetni, mely hosszabb időt vesz igénybe. 
A Pénzügyi és TEF Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Dömsödi Gábor:  Az eredeti határozati javaslathoz képest a következő kiegészítést teszi. 
A bizottság döntése szerint konzorciumi partnert kell keresni a pályázathoz, továbbá egy új 
ponttal egészül ki, mely szerint „Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Polgármestert, hogy a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott első benyújtási 
szakasz zárásáig – 2017. február 6-ig – nyújtsa be.” 
 
Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
303/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
pályázati felhívásra a 2. célterületben meghatározott munkagépek beszerzésére 
maximálisan 3 millió forint önerő biztosításával. 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
konzorciumi partner keresésére, továbbá kéri, hogy az önkormányzat prioritásként 
kezelje a pályázatot.  

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a 
támogatási pályázati dokumentáció elkészítésére és benyújtására, valamint a 
pályázathoz kapcsolódó szerződések megkötésére. 
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4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a 
pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott első benyújtási szakasz zárásáig – 
2017. február 6-ig – nyújtsa be. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
VI. NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló a Tanácsnokok 2016. évi tevékenységükről 
Előterjesztő: Gazdasági kapcsolatok tanácsnoka, Civil és Sport kapcsolatok tanácsnoka 
 
Káposzta Csaba: Tavaly óta négy nagyobb  beruházás történt. Átadták a műfüves pályát, 
ebben az évben az általános iskola tornatermének öltözőjét és a vizesblokkot újították föl. 
Folyamatban van a nagy futballpálya felújítása is. Nagyobb terveket is szőnek, mint pl. 
sportcsarnok és uszoda megvalósítása. 
Megköszöni a polgármesternek, a képviselő-testületnek, az intézményvezetőknek, a civil és 
sport szervezeteknek az egész évi munkát és segítséget a rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában és támogatásában.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemények 
 
Dömsödi Gábor: Megköszöni Káposzta Csabának az egész évi lelkiismeretes munkáját. 
 
Plecskó Péter: Nem kívánja szóban kiegészíteni beszámolóját. Amennyiben kérdés lesz, 
természetesen válaszolni fog.  
 
Barna Tiborné: Nagyon jónak tartja, hogy a civil tanácsnok az önkormányzat és a civil 
szervezetek között erős kapocsként működött. Szinte nem volt a városban és az 
intézményekben olyan rendezvény, ahol aktívan ne vett volna részt. Úgy gondolja, hogy 
Pásztón az átlagosnál jobban vannak támogatva a civil szervezetek. További munkájához sok 
sikert kíván. 
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a tanácsnokok beszámolóját. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a beszámolókat. 
 
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 
304/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
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A képviselő-testület a gazdasági kapcsolatok tanácsnoka, valamint a civil és sport kapcsolatok 
tanácsnoka 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
 
 
VII. NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő:  érintettek  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemények 
 
Dr. Becsó Károly: Az előterjesztést együttes ülésen mindhárom bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadásra javasolják. 
 

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 
305/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat bizottságai és a 
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadja.  

VIII. NAPIRENDI PONT: 

Beszámoló az alpolgármester munkájáról 
Előterjesztő:  Farkas Attila alpolgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemények 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a beszámolót. Nagyon sokrétű feladatot végez és a testületi üléseken is 100 %-os 
volt a részvétele. A fogadónapok forgalma a 2015. évihez képest csökkent. Kéri, hogy erről 
adjon tájékoztatást. Kimagaslóan eredményes volt a testvérvárosi kapcsolatok építése terén 
végzett tevékenysége.  
 
Farkas Attila: Képviselő Asszony kérdésére a következőket válaszolja. Amikor 2014-ben 
bekövetkezett a váltás, új alpolgármesterként többen keresték meg. Ez kb. 2015. közepéig 
tartott, onnantól csökkent a fogadónapon megjelentek száma. A legtöbben azonnali, 
rendkívüli segélyt szerettek volna. Mivel ez szinte egyszer sem valósult meg, kevesebben 
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lettek a fogadónapokon is. A segélyezés az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 
hatásköre, illetve az Igazgatási és Szociális Osztályon kell az igényt benyújtani.  
 
Dömsödi Gábor: Az is oka lehet a csökkent ügyfélforgalomnak, hogy nem kezelik mereven a 
fogadóórákat. Amennyiben idejük engedi, azon kívül is megkereshetik őket az ügyfelek. 
A Szociális Osztály az ügyfeleket, a jogszabályokat és a rendelkezésre álló keretet is jobban 
ismeri, ezért is célszerűbb hozzájuk fordulni. A cél az, hogy minden rászoruló megkapja a 
szükséges segítséget. Megköszöni Alpolgármester Úr munkáját. 
 
Dr.Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
alpolgármester beszámolóját. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az alpolgármesteri beszámolót. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
306/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester – Farkas Attila – 2016. 
évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

IX. NAPIRENDI PONT: 
 
Településrészek gondnokainak beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról,         
 legfontosabb jövőbeni feladatiról 
 Előterjesztő: Településrészek gondnokai 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: Mivel a két településrészről nincs önkormányzati képviselő, nagyon jónak 
tartja, hogy ellátják a gondnoki feladatokat. Megköszöni 2016-ban végzett munkájukat. 
 
Dömsödi Gábor: Szintén nagyon fontosnak tartja, hogy a településrészi gondnokok az ott élő 
lakóközösség érdekeit tudják képviselni az önkormányzatnál. Az irány jó, de további 
lehetőségeket kell adni, hogy még jobban végezhessék munkájukat. Gondol itt arra, hogy a 
mátrakeresztesi gondnoknak valamilyen járművet kell biztosítani. Ezt 2017-ben szeretné 
megvalósítani. Szintén megköszöni a településrészi gondnokok 2016-ban végzett munkáját. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
településrészi gondnokok beszámolóját. 
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
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 
307/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hasznos városrész és Mátrakeresztes 
városrész településrészi tanácsnokának  2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadta. 

X. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 2016. évi ellenőrzési terv módosítására, a Stratégiai Ellenőrzési Terv 
(2017-2020) és a 2017. évi Belső Ellenőrzési terv jóváhagyására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra 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 
308/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési terv 
módosítására, a Stratégiai ellenőrzési terv (2017-2020) és a 2017. évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyására készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzési tervben szereplő, a Pásztói 
Polgármesteri Hivatalt érintő vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzésének 2017. 
évre való átütemezését jóváhagyja.  

 Határidő:  ütemezés szerint, 2017. december 31. 

 Felelős:  belső ellenőrzési vezető, jegyző. 
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2. A Képviselő-testület az előterjesztett Stratégiai ellenőrzési terv 2017-2020 
dokumentumot elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület az előterjesztett 2017. évi belső ellenőrzési tervet az 
előterjesztésben szereplő feladatok meghatározásával elfogadja. 

 Határidő: ütemezés szerint, 2017. december 31. 

 Felelős: belső ellenőrzési vezető, jegyző.  

 
XI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés 
meghosszabbítására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Pásztón nagyon régóta nincs bölcsődei ellátást. A 2017-es évben még nem 
kötelezettsége az önkormányzatnak  a városban bölcsődét működtetni, de 2018-tól már igen, 
amennyiben az igénylők száma ezt indokolttá teszi. Eleinte nehezen ment a Ciróka Családi 
Napközi feltöltése, de egyre nagyobb az igény. A támogatást 2017-ben is fenntartja az 
önkormányzat. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Örül annak, hogy van egy ilyen bölcsődei szolgáltatás a városban, mert igény 
van rá. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolják. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is 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 
309/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Ciróka 
Családi Napközivel kötendő szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Ciróka Családi Napközi működését 2017. évben a mellékelt támogatási 
szerződésnek megfelelően támogatja.  
 

2. Felhatalmazza polgármesterét a támogatási szerződés megkötésére.  
 

3. A döntésnek megfelelően a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésénél ezt a 
támogatási összeget szerepelteti, és forrásának megteremtéséről rendelkezik.  
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Határidő: 2017. január 1.  
Felelős: polgármester 

 
 
 
XII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat lakásbérlet meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Ez az ingatlan a Sport utca 1. szám alatt található. Hosszú távon azt tervezi 
az önkormányzat, hogy ott majd közpark létesül. Ezt a bérlő is tudja, sőt beszéltek vele arról 
is, hogy keressen olyan ingatlant, ahová el tud költözni, ha megnyerjük a pályázatot. Ezt 
tartalmazza a szerződés hosszabbítás is. Ezért is hosszabbítjuk csak fél évre a szerződést. 
 
Dr. Gajdics Gábor: A bizottsági ülésen elhangzott módosító javaslatnak megfelelően új 
határozati javaslat került kiosztásra.  
 
Kérdés 
 
Dr.Becsó Károly: A bérleti díj összegével kapcsolatos a kérdése. Hogyan lett kikalkulálva az 
összeg? 
 
Dr.Gajdics Gábor: A lakásrendelet szabályozza a bérleti díj összegét. A bérlő közben 
felújította az ingatlant és a ráfordított költséget lelakja egy bizonyos bérleti díjjal kalkulálva.  
A bérleti díj 2011-ben lett megállapítva. 
 
Dr.Becsó Károly: Célszerűnek tartaná felülvizsgálni az önkormányzati lakások bérleti díjait, 
ettől az ügytől függetlenül. 
 
Dömsödi Gábor: Mindenképpen felül kell vizsgálni a lakásrendeletet 2017-ben.  A képviselő-
testület már korábban megállapította, hogy alacsonyak a bérleti díjak, nem tükrözik a piaci 
árakat, illetve a rászorultságot. Olyan lakásrendeletet kell alkotni,  bérleti díjat, 
lakásgazdálkodást  kialakítani,  hogy az mindenkinek jó legyen. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
módosított 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 
310/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, Sport 
u. 1. szám alatti önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítására vonatkozó kérelem 
elbírálására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
 
1.) A Képviselő-testület Horváth László kérelmének helyt ad és a Pásztó, Sport út 1. 

szám alatt található, 206 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra szóló 
bérlőkijelölés időtartamát 2017. június 30-ig  meghosszabbítja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhívja a bérlő figyelmét, hogy az Önkormányzat az ingatlan 
területével bővíteni szeretné a vasúti parkot. A benyújtott TOP-2.1.2-15-NG1 
„Zöld város kialakítása” című pályázat nyertessége esetén a kivitelezési munkák 
megkezdése előtt a bérleti szerződést meg kell szüntetni. Az erről szóló  
önkormányzati értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül az ingatlant a bérlő 
köteles átadni bérbeadó részére. 
 

3.) A bérlő abban az esetben, ha a bérleti szerződés -az ingatlan pályázati célra történő 
felhasználása miatt- a fent megjelölt határidő előtt szűnik meg, a fennmaradó, 
ingatlanra fordított költségek összegén felül a bérlő kártérítési igénnyel nem léphet 
fel a bérbeadóval szemben. 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 

Kft. igazgatóját, hogy a határozatban foglaltakat tüntesse fel a bérlet 
meghosszabbításakor kötött szerződésben. 

 
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükséges, 

csereingatlant keressen a bérlő részére. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 

XIII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor:  Tegnap  a bizottsági ülésen Halász képviselő úr soknak tartotta a javasolt 
bérleti díjat, ami a földalapú támogatásokhoz mérten lett megállapítva. Földalapú támogatást 
viszont csak bizonyos területnagyság után lehet igényelni. Azzal a módosító javaslattal 
fogadta be a határozati javaslatot, hogy a 2500 m2-nél kisebb területek bérleti díja 1 Ft/m2, a 
még használatba nem vett területeken 3 Ft legyen,  a művelésben lévő földeknél pedig 
maradjon a 6 Ft/m2. 
 
Dr.Gajdics Gábor: Ezzel kapcsolatban készült egy tájékoztató anyag, melyben felvetődik, 
hogy a pontosan 2500 m2 az alacsonyabb, vagy a magasabb kategóriába tartozik, illetve ezen 
kívül még három olyan dolog, amiben a képviselő-testületnek állást kellene foglalnia. 
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Dömsödi Gábor: A 2500 m2-es területnek 1 és 3 Ft, illetve 1 és 6 Ft között lehet a bérleti díja. 
A határ ott van, ahonnan s területalapú támogatást lehet igényelni. 2501 m2-től lehet ezt 
igényelni, tehát az éppen 2500 m2-es terület az alsó kategóriába tartozik. 
A képviselő-testület most hoz egy elvi határozatot és azzal egészüljön ki a határozat, hogy a  
végrehajtás módját  dolgozza ki a Jegyző és a jogász, melyet be kell terjeszteni a Pénzügyi és 
TEF Bizottság elé jóváhagyásra. 
 
Dr. Halász István: Tegnap a bizottsági ülésen elég sokat vitatkoztak és megköszöni a kiosztott 
tájékoztatót. Összesen csak két kicsi terület van, melyet bérelnek. Ebből mindössze 11 eFt 
folyik be. Az önkormányzatnak ennél jóval nagyobb területei vannak. Bízik abban, hogy a 
megváltoztatott bérleti díjak ösztönzőek lesznek. 
A Bizottság a módosításokkal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
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 
311/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására tett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A képviselő-testület a mezőgazdasági ingatlanok haszonbérleti díját a 2016/2017-es 
mezőgazdasági évre az alábbiak szerint határozza meg: 
 
- a 2500 m2-nél nagyobb, művelésben lévő, már korábban bérbe adott földterület 

bérlete 6Ft/m2/év 
- a 2500 m2-nél nagyobb, korábban művelésbe be nem vont földterület bérlete  

3 Ft/m2/év 
- a 2500 m2-es és annál kisebb területekre 1Ft/m2/év a bérleti díj. 

 
 

2. Az 1. pontban meghatározott díjat kell alkalmazni a nem mezőgazdasági művelési 
ágba tartozó, de -a saját szükségletet meg nem haladó mértékű- mezőgazdasági 
használatra bérbe adott területek esetében is, de ilyen esetekben nem haszonbérleti 
szerződést, hanem bérleti/használati szerződést kell kötni. 

 
3. A mezőgazdasági művelési ágba tartozó termőföldek haszonbérbeadása előtt 

nyilatkoztatni kell a kérelmezőket, hogy regisztrált földművesek-e. 1 hektárnál kisebb 
föld használatának esetében földművesnek nem minősülő személlyel rekreációs célú 
földhasználati szerződést lehet kötni, amennyiben megfelel a törvényi előírásoknak. 

 
4. A területek bérbeadására vonatkozó pontos végrehajtási utasítást a Jegyző dolgozza ki 

és a javaslatot 14 napon belül terjessze be a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
elé.  
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Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
Dr. Halász István távozik, 7 képviselő van jelen.  
 
XIV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat ingyenesen átruházott inkurrens honvédségi segédanyagok hasznosítására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
312/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Ingyenesen 
átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok hasznosításáról szóló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Pásztó Városi Önkormányzat az Állami 
Vagyon Ingyenes Átruházásának szabályai szerint átvett inkurrens szakanyagokat a 
megállapodás szerint hasznosítja. Az igényelt eszközök jelentős részét 2012-ben 
önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében adtuk át az átvevő szervezeteknek. 
Az átadott eszközök jelentős segítséget nyújtanak az egyes működési és ellátási területeken. 
 
2.) Az eddig át nem adott ingóságokat leltárba vettük. Ezek a jövőben szintén az 
Önkormányzat, valamint igény esetén az önkormányzat intézményei részére kerülnek 
hasznosításra önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében.  
 
3.) A képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy az átruházott vagyon hasznosításáról 
a tárgyévet követő év január 31. napjáig tájékoztassa az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   értelemszerű 
 
 
XV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési arányok javítására vonatkozó döntések 
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meghozatalára. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
313/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési arányok javítására vonatkozó döntések 
meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ÉRV Zrt-től kérjen tájékoztatást az 
általa 2016-os évben megküldött felszólító levelükben foglalt vállalásairól a 
szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési arányok javítása érdekében. 
 
Határidő: 2017. január 10. 
Felelős: értelemszerű 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás megismerése után vegye fel a 
kapcsolatot az ÉRV Zrt-vel, hogy közösen állítsunk fel egy mindenki számára elfogadható 
álláspontot, amivel a rákötési arányok a bekötöttségi célarány elérését javíthatják. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: értelemszerű 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalt. 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: értelemszerű 
 
XVI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat  a Herkules Diáksport Egyesület egyedi támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 
Káposzta Csaba: A Herkules Diáksport Egyesület egy verseny megrendezéséhez kér 30 eFt 
támogatást, melyet javasol megadni részükre. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
314/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Herkules Diáksport Egyesület 
kérelmét, mely a karácsonyi tollaslabda  verseny megszervezésére és lebonyolítására irányul. 
A sportrendezvény költségeihez 30.000,- Ft támogatást biztosít a 2016. évi sporttámogatási 
keret terhére. 
 
Az egyesület 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 
 
Dr. Halász István érkezik, 8 képviselő van jelen. 
 
XVII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 2017. I. félévi üléstervére. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dr. Gajdics Gábor: Volek képviselő úr a bizottsági ülésen javasolta, hogy a júniusi üléstervbe 
kerüljön be egy tájékoztató a pályázatok állásáról. 
 
Barna Tiborné: A bizottsági ülésen szintén javaslatként hangzott el, hogy február vagy 
március hónapban legyen egy tájékoztató a háziorvosi ügyeleti ellátás helyzetéről. Nagyon 
sok panasz van az ügyeleti ellátásra. 
 
Dömsödi Gábor: Mióta ebben az új formában működik az orvosi ügyelet, hozzá semmilyen 
észrevétel nem érkezett. Magánbeszélgetésben volt arról szó, hogy a kórháznak vannak 
problémái annak kapcsán, hogy a betegeket melyik kórházba szállítsák. Ez azonban teljesen 
szakmai kérdés, nem tartozik az önkormányzatra. Ha valakinek bármilyen problémája van, 
írásban jelezze az önkormányzat felé. 
 
Barna Tiborné: Az orvosi ügyeletre nagyon sok panasz van a városban. Főként a betegekkel 
való bánásmóddal van probléma. 
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Dömsödi Gábor: Mielőtt átadták az orvosi ügyeletet más szolgáltatónak, hetente volt 
valamilyen panasz. Azóta ezt nem tapasztalta. 
Azt a javaslatot támogatja, hogy az orvosi ügyelet vezetőjét hívják meg egy tájékoztatóra az 
első félévben.  
 
Dr.Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság együttes ülésen tárgyalta az üléstervet és az 
elhangzott módosításokkal javasolják elfogadásra. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
üléstervet. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a kiegészítésekkel az üléstervet.  
 
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 
315/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 2017. I. félévi üléstervét a melléklet szerint elfogadta. 

XVIII. NAPIRENDI PONT: 

Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi 
tevékenységéről. 
Előterjesztő: Szénási Sándor FEB elnök 
 
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen is szóba került az, hogy a FEB tagjai és a 
polgármester is kaptak olyan levelet, melyben a Városgazdálkodási Kft. működésének 
hiányosságaira hívták fel a figyelmet. Ezt a levelet az ülés kezdetén a képviselők is 
megkapták.  
Ugyanakkor a Kft. vezetőjétől kapott egy levelet, melyben reagál a kritikus hangvételű 
levélre. A képviselőknek ezt e-mailben tovább küldte, Ezen a FEB ülésen az derült ki, hogy 
nem az a Városgazdálkodási Kft. anyagi helyzete, mint amit a korábbaikban gondoltak, láttak 
és hallottak.  Azt ki kell deríteni, hogy kinek van igaza, ezért egy kéttagú bizottságot fog erre 
a célra felállítani. Ez egy pénzügyi és egy vállalati szakemberből fog állni és az ő jelentésük 
alapján hoz döntést a FEB és a képviselő-testület.  

A múlt héten leültek a Felügyelő Bizottsággal és felállítottak egy sorrendet a teendőkről. 
Tették ezt annak érdekében, hogy a Kft. rendesen tudjon működni. Plusz pénzek kerültek 
átutalásra, utoljára a mai napon 3,5 millió Ft, hogy a bérek után be tudják fizetni a 
járulékokat. 

Ilyen helyzetbe nem lehet hozni egy fenntartó önkormányzatot, úgyhogy ennek 
következménye kell, hogy legyen. Ki kell vizsgálni pontosan, hogy mi történt.  

Kérdés nem volt. 

Vélemény, észrevétel 
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Dr. Becsó Károly:  Igen mozgalmas a FEB tevékenysége, talán az elmúlt tíz évben sem volt 
ennyi munkájuk. Elismerését és köszönetét fejezi ki ezért. 

Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a FEB beszámolóját. 

 
Dömsödi Gábor: A Kft-nél összetett a probléma. Az évek során egymásra rakódtak a 
feltáratlan problémák, melyek kibogozása nehézséget okoz. A FEB munkájára nagy szükség 
van. A Kft. felülvizsgálatát közösen kezdeményezték, melyben részt vesz a Polgármesteri 
Hivatal belső ellenőre is.  

 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
FEB beszámolóját. Előtte is most vált ismertté a levél, melynek tartalmával a mai napon nem 
kíván foglalkozni. Annak áttanulmányozása és értelmezése több időt igényel. Úgy látszik, 
komoly problémák vannak a cégnél, melyet mielőbb orvosolni kell.  

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 
316/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 
beszámolóját a Felügyelő Bizottság 2016. évi tevékenységről. 

XIX. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat képviselői tiszteletdíjról lemondás és felhasználási cél elfogadására. 

Előterjesztő: Plecskó Péter képviselő 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: Javasolja, döntsön a képviselő-testület arról, hogy Plecskó Péter részt vehet 
a szavazásban. 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képvviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
317/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület Plecskó Péter képviselőt nem zárja ki a döntéshozatalból. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
318/2016. (XII. 15.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

A Képviselő-testület megismerte Plecskó Péter önkormányzati képviselő tiszteletdíj 
lemondásáról szóló előterjesztést. A tiszteletdíj és járulékai mértékével a civil támogatási 
keret kiegészítésre kerül. A civil támogatási keretből a Muzsla Néptáncegyüttes havi 30.000 
Ft támogatásban részesül. A Dél-Cserháti Televízió Egyesület havonta 113.760 Ft erejéig 
kerül támogatásra. 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK 

Barna Tiborné:  Többen kérdezték tőle, Pásztón miért nincs gyógyszertári ügyelet. 

Dömsödi Gábor: Pásztón azért nincs gyógyszertári ügyelet, mert az önkormányzat nem akarja 
és nem azért, mert a gyógyszertár nem akarja. Sajnos az OEP nem finanszírozza, így nem is 
lehet. A kijelölési rend szerint Pásztón akkor ügyeletes a gyógyszertár, amikor rákerül a sor. 

Barna Tiborné: Ismét a Gárdonyi utcában lévő parkolási helyzetet, a már-már tarthatatlan 
állapotot említi. Addig kell tenni valamit, amíg nem lesz baleset. 

 
Dömsödi Gábor: Ezt is már nagyon sokszor megbeszélték. Most annyi történt, hogy a Kórház 
pályázik napelem felállítására, melyet úgy terveznek elhelyezni, hogy alatta lehessen parkolni. 
Nagyon egyszerűen lehet egy döntést hozni arról, hogy az utcában lévő sportpálya felét, vagy 
egészét alakítsák ki parkolóvá. Egyetért az utcában lakókkal, hiszen akadályozzák a saját 
házukba történő be- és kijutást az ott parkoló autók. 
 
Barna Tiborné: Szintén örök téma a nyilvános wc kérdése. Mikor és hol lesz? 
 
Dömsödi Gábor: Lesz nyilvános wc a karácsonyi vásár ideje alatt a garázsok mögött. A 
kollégák pedig dolgoznak rajta, hogy állandó jelleggel hol lehetne kialakítani. Egyébként 
pedig az elődje adta el a nyilvános wc-nek szánt épületet. 
 
Barna Tiborné: A Csohány Galéria környéke nagyon szemetes. Van-e arra lehetőség, hogy 
legalább hetente egyszer összetakarítsák a közmunkások? 
 
Dömsödi Gábor: Egyetért, valóban áldatlan állapotok vannak. Felfoghatatlan számára, hogy 
aki pásztói, miért dobja el a saját környezetében a szemetet, vagy pl. ellopja az adventi 
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gyertyát a mécsestartóval együtt. Az is felfoghatatlan, hogy a pásztói rendőrség a kamera 
felvételei alapján sem képes kinyomozni a tettest. 
A Romkert díszkivilágítása hibátlan, viszont a Múzeum oldalát és a kert hátsó részét is meg 
kellene világítani, akkor talán kevésbé mernének szemetelni. 
 
Dr .Halász István: Látott olyan térképet, ahol a Margit utca fel sem volt tüntetve. Meg kellene 
pontosan nézni az ingatlan nyilvántartásban, hogyan szerepel. Addig a parkoló kialakítását 
sem lehet megkezdeni, amíg ez nincs tisztázva.  
 
Plecskó Péter: A közvilágítással kapcsolatban sok bejelentés érkezik, pl. Zsinór utca, Fő utca 
fölső része, stb. 
 
Dömsödi Gábor: Mostmár égnek a lámpák, ugyanis igen emelt hangon nyilvánította ki 
nemtetszését az ÉMÁSZ  felé. Érdekes módon másnapra sikerült megjavítani a közvilágítást.  
 
Káposzta Csaba: Fel kellene hívni a figyelmet, hogy a karácsonyi vásárra ismét lesz buszjárat 
Hasznosra és Mátrakeresztesre. 
 
Dömsödi Gábor: Igen, a tavalyi évhez hasonlóan a programokhoz igazított menetrenddel fog 
közlekedni a városi busz. A pontos menetrend a buszmegállókban, hirdető táblákon, illetve a 
város honlapján is megtalálható lesz.  
Megújult a honlap is Tari Mihálynak köszönhetően, ami szép munka volt.  
Mindenkit szeretettel vár a minden eddiginél nagyobb karácsonyi programokra.  
 
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 Dömsödi Gábor      Dr. Gajdics Gábor 
 polgármester                  jegyző 
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