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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i  üléséről.

Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35. 

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

Dr.  Gajdics  Gábor  jegyző,   Zagyi  Edit,  Borbélyné  Válóczi  Marianna,  Oláhné  Csákvári
Gabriella  intézményvezetők,  Dr.  Csollák  István,  Dr.  Zsúdel   Tamás  Paramedic  Kft.
képviseletében,  Szűcs Viktor Városgazdálkodási Kft. képviseletében, Juhászné Mustó Mária,
Bartus  László   osztályvezetők,  Berzák  Gyuláné  ,  Tari  Mihály   Szervezési  Osztály
munkatársai.

Dömsödi  Gábor: Köszönti  a  jelenlévőket.  Megállapítja  a  határozatképességet,  mivel   a  9
megválasztott képviselőből 9 fő  jelen van. 

Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítésekkel:

Javasolja,  hogy a meghívóban szereplő 8. napirendi pontot 6.. pontként tárgyalják, illetve
további napirendek felvétele szükséges, melyek a következők:

„10./ Javaslat a Településképi Rendelet megalkotásához kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

11./ Tájékoztató Andventure Games Kft. kalandpark eladási szándékával kapcsolatban
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./ Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

13./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
kinevezésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./ Javaslat HUFEZE Sportklub egyedi támogatási kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok

15./ Javaslat  a pásztói tanuszodához szükséges telkek megvásárlásáról szóló 234/2017. 
(IX. 13.) számú határozat módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester”

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.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
242/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

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

2./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  ……/2017. (…….)
önkormányzati rendeletének elfogadására a talajterhelési díjról
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző

3./ Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

4./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi  költségvetési rendeletének 3. sz. 
módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

6./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2017/2018. nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számának meghatározására, valamint maximális csoportlétszám 
túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Zagyi Edit mb. óvodavezető

7./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
pályázati fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

8./ Beszámoló a Pannon Paramedic Kft. által működtetett háziorvosi ügyeletről
Előterjesztő: Dr. Zsúdel Tamás ügyvezető igazgató
                      Dr. Csollák István orvos-igazgató

9./        Javaslat I. világháborús emlékmű felújítására vonatkozó pályázat támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

10./ Javaslat a Településképi Rendelet megalkotásához kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

11./ Tájékoztató Andventure Games Kft. kalandpark eladási szándékával kapcsolatban
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

12./ Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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13./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
kinevezésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

14./ Javaslat HUFEZE Sportklub egyedi támogatási kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok

15./ Javaslat  a pásztói tanuszodához szükséges telkek megvásárlásáról szóló 234/2017. 
(IX. 13.) számú határozat módosítására
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 júniusban volt,  a nyár folyamán viszont
több  alkalommal  kellett  rendkívüli  ülést  tartani.  Az  eltelt  időben  a  következő  fontosabb
eseményekről ad számot. 
A teendők legnagyobb részét a Városgazálkodási Kft-vel kapcsolatos feladatok, valamint a
pályázatokkal összefüggő feladatok jelentették. 
Lezárult  a  strandszezon,  sajnos  nem zártuk  a  legjobb  évet.  Pontos  számot  még  nem tud
mondani, hogy mennyi volt az önkormányzat vesztesége, az elszámolás még nem készült el.
A strandra viszont az idén már nem kellett annyit költeni, mint tavaly. 
Nagy problémát  okoz és  mindenkit  felháborít  a  szelektív  hulladékgyűjtők  környékén lévő
áldatlan állapot. Erről azok tehetnek, akik az eszközöket nem a rendeltetésüknek megfelelően
használják.  Azt gondolta,  hogy a hulladékgyűjtő  udvar  megnyitásával,  figyelemfelhívással
javul  a  helyzet,  viszont  ez  nem  történt  meg.  A  problémát  kezelni  kell  és  bár  nem  a
Városgazdálkodási  Kft.  feladata,  de el  fogják szállítani  a  hulladékot.  Fontos  információ  a
lakosság  felé,  hogy  mivel  megnyílt  a  hulladékudvar,  az  évenként  szokásos  lomtalanítás
elmarad.   Törvény szabályozza,  hogy lomtalanítást  csak ott  lehet  végezni,  ahol  20 km-es
körzetben nincs hulladékudvar. 
Sok  rendezvény  volt  a  nyáron,  pl.  falunapok,  BMW  találkozó,  lovasnap,   melyeken  az
önkormányzat képviseltette magát.
Új  rendőrkapitánya  van  Pásztónak  Tari  Szilvia  személyében.  Bízik  benne,  hogy  jó
együttműködés fog kialakulni. Hamarosan egyeztetni fognak a teendőkről, elvárásokról.
A tanuszodával kapcsolatban több tárgyalást is folytattak a  helyszínt illetően. Első körben a
strandnál lévő területet gondolták a legalkalmasabbnak, viszont Káposzta Csaba meggyőzte,
hogy  az  iskola  mellett  lenne  a  legjobb  helyen.  Ehhez  viszont  meg  kell  vásárolni  a
magántulajdonban lévő ingatlanokat. Hosszú távon ez a város javát fogja szolgálni. Egy szép
színfoltja lesz a városnak, parkosított környezettel, parkolóval ellátva.
Augusztus végén megrendeztük a Mátrakapu Fesztivált, ami sikeres volt. Pásztón rendezték
meg az idei  megyenapot  és  a  Szőlő és Bor Ünnep is  jó hangulatban zajlott.  Megköszöni
Farkas Attila a

lpolgármesternek a szervezésben nyújtott segítségét.
Bejelenti,  hogy  megkezdte  tanulmányait  a  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetemen.  Egy
továbbképzésen vesz részt, melynek elvégzése után önkormányzati  tanácsadói végzettséget
szerez.

Szavazásra bocsátja a két ülés közti tájékoztatót.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
243/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekről adott tájékoztatást elfogadta. 

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 183/2017 (VI. 29.) számú határozatról adott 
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
244/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület a 183/2017. (VI. 29.) számú határozatról adott tájékoztatást elfogadta.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 184/2017 (VI. 29.) számú határozatról adott 
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
245/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület a 184/2017. (VI. 29.) számú határozatról adott tájékoztatást elfogadta.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 202/2017 (VII. 13.) számú határozatról adott 
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
246/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület a 202/2017. (VII. 13.) számú határozatról adott tájékoztatást elfogadta.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 203/2017 (VII. 13.) számú határozatról adott 
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
247/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület a 203/2017. (VII. 13.) számú határozatról adott tájékoztatást elfogadta.
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Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 204/2017 (VI. 29.) számú határozatról adott 
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
248/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület a 204/2017. (VI. 29.) számú határozatról adott tájékoztatást elfogadta.

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a 207/2017 (VI. 29.) számú határozatról adott 
tájékoztatást.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
249/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület a 207/2017. (VIII. 3.) számú határozatról adott tájékoztatást elfogadta.

II. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  ……/2017. (…….)
önkormányzati rendeletének elfogadására a talajterhelési díjról
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolj a rendelet-tervezetet.

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
17/2017. (IX.29.)  önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/

III. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

Dömsödi Gábor: A tájékoztató elkészítése egy önként vállalt feladat volt a Pénzügyi Osztály 
részéről, melyet megköszön a munkatársaknak. Már nem kötelező a félévenkénti beszámoló, 
viszont jó ha tudjuk,  hogyan áll a város költségvetése.
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A tájékoztatóból kikövetkeztethető, hogy a város költségvetése stabil, megalapozott és a 
fizetési kötelezettségeknek a tervezett ütemben eleget tud tenni. Az előre tervezett bevételek 
realizálódtak, sőt túl is teljesültek. Az intézmények kiadásai is a tervezett szinten vannak. Van
egy táblázat, mely az adóbevételeket hasonlítja össze 2015-től 2017. I. félévéig. Az építmény 
adó bevételnél több, mint 3 millió Ft-os emelkedés tapasztalható. A  legnagyobb mértékű 
emelkedés az iparűzési adónál tapasztalható, mely 2015. I. félévében 139 millió Ft, míg 2017.
I. félévében 181 millió Ft volt.  Már most látható, hogy jó évet fogunk zárni. 
A költségvetés tervezésekor még nem tudhattuk, hogy milyen pályázatokat fog nyerni a város.
A legmerészebb álmainkat  is  felülmúlta  az a  lehetőség,  mely a  város  elé  tárul  az elnyert
pályázatok  kapcsán.  Pl.  ipari  park,  zöld  város,  varázsvölgy,  bölcsőde,  szociális
esélyegyenlőség  pályázat  elnyerése,  ezeken  kívül  két  bicikli  út,  továbbá  a  tanuszoda
megvalósulása  állami  beruházással.  A  Zsigmond  Király  Általános  Iskola  felújítására  1
milliárd  499 millió  Ft-ot  fordít  az  állam,  mely  hatalmas  összeg.  Ez  magában  foglalja  az
épületek, a sportpályák, kertek teljes felújítását és Pásztó valódi oktatási központtá fog válni. 
A pályázatok elnyerése kötelezettségekkel is jár, ugyanis ingatlan vásárlásra csak 2 %-ot lehet
elszámolni. Magántulajdonban lévő ingatlant kellett vásárolni a Varázsvölgy pályázathoz és
az uszoda megvalósulásához is.  A költségvetésben volt ingatlanvásárlásra tervezve összeg,
viszont az nem fedezte a kiadási oldalt. Sajnos  ingatlan értékesítésből nem folyt be a tervezett
bevétel.  Az  idei  évben  kell  egy  kis  áldozatot  hozni,  hogy a  pályázatokat  megvalósítsuk.
Gondol itt a tervezett járda- és útfelújításokra, mely nem fog az idén megvalósulni. Reméli,
hogy azokat  az  utcákat jövőre fel tudja újítani az önkormányzat, melyeket az idén tervezett. 

Kérdés

Volek György: Az idei járda- és útfelújítási pénzösszeg átkerül-e a jövő évi költségvetésbe?

Dömsödi Gábor: Igen, sőt a jövő évre is tervezetthez hozzáadódik.

Farkas Attila:  Tegnap a bizottsági ülésen is megkérdezte, mennyi összeg folyt be a 21-es út
négysávosításából  az iparűzési  adó tekintetében.  Erre azonban pontos összeget nem tudott
mondani  Polgármester  úr.   Onnan  is  számíthatunk  plusz  bevételre,  hogyha  elindul  a
pályázatok megvalósítása, ugyanis meg fognak jelenni különböző alvállalkozók.

Dömsödi Gábor: Igen, ez valóban így van. A 21-es út építéséből eredően kb. 20-21 millió Ft 
jött be, pontos összeget nem tud mondani. Az  EGLO-nál az építményadó növekedés a jövő 
évben fog jelentkezni. Egyébként már 900-an dolgoznak az EGLO-nál, ami a korábbi létszám 
megduplázódása.

Vélemény, észrevétel

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a tájékoztatót.

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a tájékoztatót.

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

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
250/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és jóváhagyja a 
2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatást. 

IV. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi  költségvetési rendeletének 3. sz.
módosítására

      Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Az idén ez a harmadik módosítása a költségvetési rendeletnek.

Vélemény, észrevétel

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a módosítást.

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a rendelet-módosítást.

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

Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a 
13/2017. (VI.30.) rendelettel, a 10/2017. (V. 26.) rendelettel módosított  3/2017.(III.3.) 
költségvetési rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)

V. 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 megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.

Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
251/2017. (IX. 28.) 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 változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

VI. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai
csoportok számának meghatározására, valamint maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezésére
Előterjesztő: Zagyi Edit mb. óvodavezető

Zagyi Edit: Mindenképpen szükséges a csoportlétszám emelése, mert folyamatosan jönnek a 
gyerekek. Új csoportot is tudnának indítani. 

Kérdés

Plecskó Péter: Emelkedik a gyermeklétszám, ugyanakkor a dolgozói létszám ugyanannyi 
marad. Az SNI-s gyermekeket külön kellene választani Ez nem okoz problémát?

Zagyi Edit: Ez országos probléma, nem tudják a különválasztást megoldani. Az intézményben
jelenleg 20 ilyen gyermek van és a számuk folyamatosan növekszik. 

Dömsödi Gábor: Sajnos ez világszerte probléma. A családi nevelés,  a kulturális  környezet
megváltozása,  a  tv,  a  mobiltelefon  mind  hatással  van  a  gyermekek  fejlődésére.  Az
önkormányzatok  most  a  feladatra  kapnak  finanszírozást.  Ha  az  állam  nem  ismeri  fel  a
problémát,  az nagyon nehéz helyzetet  okoz.  Akkor az önkormányzatnak kell megoldania,
viszont kérdés, hogy találnak-e megfelelő képzettségű óvodapedagógust. 

Farkas  Attila: Véleménye  szerint  jövőre  mindenképpen  kell  egy  új  csoportot  létrehozni.
Szerencsére egyre több gyermek születik Pásztón is. Az óvodai nevelésbe vétel pedig 3 éves
kortól kötelező.  Az óvodában vannak nem pásztói  gyermekek is.  Kihasználják a szülők a
kiskapukat, ideiglenes lakcímet létesítenek Pásztón. Még nagyobb lesz a probléma, ha bővül
az iskolacentrum. Sok szülő úgy fog gondolkodni, hogy a gyermeke ne csak az iskolát, hanem
már az óvodát is Pásztón kezdje. 

Dömsödi Gábor: Két évvel ezelőtt vették vissza a csoportszámot 10-ről 9-re.
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Plecskó Péter: Milyen szakemberekre lenne szükség az SNI-s gyermekek mellé, illetve van-e
óvónő  hiány?  Mennyibe  kerülne  ez  az  önkormányzatnak,  ha  finanszírozni  kellene?  Az
óvodának kötelezően elő van írva az SNI-s gyermekek nevelése.

Zagyi Edit: Igen, az óvodának kötelező ellátnia az SNI-s gyermekeket. Jelenleg ez problémát
okoz, mert közülük is egyénenként eltérő óraszámban kell felük foglalkozni. Ezt egy megyei
szakértői bizottság állapítja meg. 
Tudna  egy  megoldást,  de  az  az  önkormányzatot  terhelné.  Egy  állandó  gyógypedagógus
alkalmazása, akinek  a heti óraszáma 21.

Barna  Tiborné: Amikor  SNI-s  gyermekekről  beszélünk,  három  pedagógus  kell  melléjük.
Szükség  van  egy  fejlesztő  pedagógusra,  egy  logopédusra  és  egy  gyógypedagógusra.
Polgármester úrral már beszéltek a problémáról, valamilyen prevenciót kellene előirányozni
és  megelőzni  ezt  úgy,  hogy  a  pedagógiai  szakszolgálatnak  helyet  adunk.  A  pedagógiai
szakszolgálatnak kötelessége ingyen ellátni az SNI-s gyerekeket.

Dr. Becsó Károly: Ügyrendben jelzi, hogy bár fontos a téma, a napirendtől jelentősen eltértek.

Dömsödi Gábor: Egyetért dr. Becsó Károllyal, kéri, hogy térjenek vissza az eredeti napirendi 
témához.

Vélemény, észrevétel

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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
252/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Város  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Pásztó  Városi  Önkormányzat  Óvodája
2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint
maximális  csoportlétszám  túllépésének  engedélyezésére  előterjesztett  javaslatát,  és  a  Nkt.
25.§  (7)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján,  az  óvoda  székhelyén  és
tagintézményeiben az óvodai csoportra megállapított maximális létszámot 28 főben határozza
meg a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan.

Határidő: azonnal

Felelős: intézményvezető

VII. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
ályázati fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
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Bartus László: Sajnos tavaly elég kevesen pályáztak, ezért most külön felhívja a figyelmét az 
érintetteknek a pályázati lehetőségre. 

Kérdés

Plecskó Péter: Nem lehet-e oka a kevesebb pályázatnak a csekély összeg?

Bartus László: Kettő és ötezer Ft közötti  a havi összeg, amire pályázni lehet. Nem Pásztó
gondolkodik így, hanem az állam, aki maximum 5000 Ft-ban határozza meg az adható
összeget.

Plecskó Péter: Javasolja, hogy emeljék föl az összeget, mert a 2018-as pályázati fordulóig
csak 800 eFt-ból lehet gazdálkodni, ezt kevésnek tartja. 

Volek György: Tavaly mennyire volt kihasználva a 800 eFt?

Bartus László: Majdnem teljes egészében ki lett használva. Amennyibe fölmerül a változtatás
igénye, a rendeletünket kell módosítani.

Dömsödi Gábor: Amennyiben a rendelkezésre álló keret kimerül, mert sok pályázat érkezik, a
képviselő-testület dönthet a keret felemeléséről utólag is.
Javasolja, hogy most az eredeti formában fogadják el a határozati javaslatot.

Vélemény, észrevétel

Barna Tiborné: Sajnos eléggé megszigorították az elbírálási feltételeket. Lenne több pályázó
is,  de  sokan  nem  felelnek  meg  a  pontrendszernek.  Az  Intézményirányítási  és  Szociális
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Dömsödi Gábor: A pontozási rendszert központilag írták elő, vagy  a Hivatal alakította ki?

Bartus László: A pontozási rendszert mi alakítottuk ki azért, hogy  próbálják optimalizálni,
hogy az előnyt  jelentő körülményekből mit, milyen súllyal vegyenek figyelembe.  A helyi
rendelet az egy főre jutó jövedelmet határozza meg. 

Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy alakuljon egy ad hoc bizottság Barna Tiborné, Édes Attila és
Bartus  László  részvételével  és  a  következő  testületi  ülésre   vizsgálják  meg,  mi  szolgálja
leginkább  a  pályázók  javát.   Nagyon  fontos,  hogy a  továbbtanulók  valamilyen  segítséget
kapjanak.

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot. 
A következő évi költségvetés tervezésénél térjenek erre vissza, figyelembe véve majd az ad
hoc bizottság véleményét is. 

Dömsödi  Gábor: Ez  nem  olyan  tétel  az  idén,  hogy  költségvetési  rendelet  módosítást
igényelne, ha megemelnék a keretet. A tartalékból lehetne fedezni. 

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



11

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
253/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához
történő  csatlakozásról  szóló  előterjesztést  megtárgyalta,  az  előterjesztésben  szereplő
indokolásra tekintettel az alábbi határozatot hozza. 
Pásztó Városi Önkormányzat  Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2018.  évi
pályázati fordulójához. A Képviselő-testület a pályázati forduló keretösszegeként 800 e Ft-ot
biztosít 2018. évi költségvetésében.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:  polgármester

VIII. NAPIRENDI PONT:

Beszámoló a Pannon Paramedic Kft. által működtetett háziorvosi ügyeletről
Előterjesztő: Dr. Zsúdel Tamás ügyvezető igazgató
                     Dr. Csollák István orvos-igazgató

Dömsödi Gábor: Igen nagy vitákat vált ki a háziorvosi ügyelet szinte mindig, amikor szóba 
kerül a testületi ülésen. A képviselők jelzik, hogy az utcán a választók sokat panaszkodnak az 
ellátásra, viszont polgármesterként ő nem találkozott panasszal.
Ha egy ilyen jelenség észlelhető, a képviselő-testület ülése jó alkalom arra, hogy tisztázzák a 
problémákat azért is, mert az egyik legfontosabb közfeladatról van szó. 

Kérdés

Farkas  Attila: A  tájékoztatóban  van  egy  mondat,  mely  a  romló  társadalmi  és  gazdasági
helyzetre utal és ezt összefüggésbe hozza az ellátás minőségével. Ezzel nem teljesen ért egyet,
ugyanis a gazdasági helyzet az utóbbi időben nem romlott. 
A problémája leginkább az, hogy ezeket a mondatokat egy kb. hét évvel ezelőtti, mások által
készített beszámolóban szinte szó szerint megtalálta.  Kicsit plágium gyanús, mint több más is
a beszámolóban. 
Az ellátások számából az derül ki, hogy rengeteg az idegen ellátott, akikről elképzelése sincs,
hogy hogy kerültek ide. Ami igazán meglepte, hogy volt egy Pápua Új-Guineai ellátott.

Dömsödi Gábor: A gazdasági helyzet nem politikai kérdés, hanem gazdasági, a statisztikai 
hivatal kimutatásai ezt pontosan tükrözik. Vannak olyan rétegek sajnos, akiknek a gazdasági 
helyzete romlott. A korábbi évekre is igaz volt a magyar társadalomra, hogy az olló nyílik. 
Sajnálatos módon akikkel az orvosi ügyelet találkozik,  ebből a szegényebb rétegből kerül ki. 

Dr. Zsúdel Tamás: A romló gazdasági helyzetet nem általánosságban a társadalomra értette,
hanem az ügyeletre. Kb. 12 év óta nem változott az OEP finanszírozás az orvosi ügyeletek
tekintetében. A másfél évvel ezelőtti egészségügyi béremelésekből csak a központi háziorvosi
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ügyeletek nem részesültek. A munkaerő hiány, ezen belül is az orvos hiány országosan is, de
az Észak-magyarországi régióban még inkább probléma és nagyon nehéz megtalálni azokat az
orvos  kollégákat,  akik  még  hajlandóak  ügyeletet  vállalni.  A  két-három  évvel  ezelőtti
induláshoz képeset is sokkal nehezebb ugyanannyi pénzből kigazdálkodni a kiadásokat.
A  külső  ellátottakkal  kapcsolatban  elmondja,  hogy  aki  az  OEP-pel  szerződésben  állónál
megjelenik, mindenkit kötelesek ellátni, aki rendelkezik érvényes magyar TAJ kártyával.

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság nagyon sokszor foglalkozott az
orvosi  ügyelettel  kapcsolatban  felmerül  problémákkal.  Kellemetlen,  hogy  az  emberek  az
utcán megállítják a képviselőket és mondják a panaszaikat.
Alpolgármester úr ráirányította a figyelmet a forgalmi adatokra és úgy gondolja, hogy azok
nem életszerűek. Tüzetesen utánanézett a dolgoknak, ebben szerepel a bátonyterenyei körzet
ellátottjainak száma is és távolabb lévő ellátottak számai is, többek között egy szerb iskola.
Úgy  gondolja,  hogy  a  beszámoló  nem  konkrétan  Pásztóra  vonatkozik,  hanem  az  összes
ellátottra. 
Ugyanúgy,  mint  a gyermekeknél,  az orvosoknál is  kell,  hogy legyen bánásmódpedagógia.
Nagyon sokan sírva jönnek el az ügyeletről és nagyon sokan panaszkodnak a bánásmód miatt.
Hozott  egy  cikket  is,  melyet  majd  szeretne  felolvasni.  A  facebookon  keringenek  ezek  a
bejegyzések,  ott  panaszkodnak az emberek.  Javasolták a panaszosoknak, hogy forduljanak
betegjogi képviselőhöz, vagy az orvosi kamarához, etikai bizottsághoz. Eddig még nem tették
meg. Reméli, hogy ezután a beszélgetés után valamelyest javulni fog a helyzet. 
Megkérdezi, hogy kik, milyen orvosok dolgoznak ebben a rendszerben, mert ez nem jó üzenet
a városnak. Azt is olvasta, hogy terhet jelent az eszközök bevitele. Ez pontosan mit jelent?

Dr.  Csollák  István: Az eszközök közé tartozik,  az orvosi  táska,  sürgősségi  táska,  oxigén,
illetve a különböző ellátásokhoz kapcsolódó egyéb eszközök.

Barna Tiborné: Elismeri, hogy bizonyára vannak olyan esetek, amikor nem lenne indokolt az
ügyeleti ellátás, viszont mégis azt mondja, legyen olyan az orvos-beteg kapcsolat, hogy az
bizalmat ébresszen. Pásztó esetében ez nem valósul meg, a visszajelzések alapján. 
Örül, hogy beszélhettek az ügyelet működéséről, mert a város képet kap arról, hogy ez fontos
a képviselő-testületnek. 

Dömsödi  Gábor: Megérti  Barna  Tibornét,  ugyanis  személyesen  is  megtapasztalta  az
egészségügy  árnyoldalait  több  alkalommal,  amikor  valamilyen  kezelésre  kellett  mennie.
Bármelyikről elő tudná adni azt, hogy méltatlan és egyikben sem volt orvosi ügyelet. Nem
mindig az orvosok hibája az ellátás minősége. Ettől függetlenül egyetlen esetnek sem lenne
szabad előfordulnia, amikor a beteg ember úgy érzi, hogy kiszolgáltatott, mert nem kapja meg
a megfelelő ellátást. 
Az a problémája ezzel a történettel, hogy nem tud konkrét esetről. Miért nem írják le azok,
akikkel történt valamilyen sérelmes dolog. Ahhoz, hogy tovább lehessen lépni, jelezni kell
mindenkinek, hogy írásban tegyen bejelentést, mert az ki tudják vizsgálni.

Édes  Attila: A szakmaisághoz  nem kíván  hozzáfűzni,  a  beszámolóhoz  viszont  igen.   Az
interneten  megtalálta  ugyanis  szinte  szó  szerint  ennek  a  beszámolónak  egy   2009-es
változatát,  melyet  a  kabai  önkormányzat  honlapján  talált  orvosi  ügyeleti  beszámolóként.
Ebből arra következtet, hogy ennyire veszik/nem veszik komolyan a pásztói önkormányzatot.
Lehet, hogy ezt érzik a betegek is. 

Dr.  Zsúdel  Tamás: Biztos  abban,  hogy  nem  a  kabai  beszámolót  töltötték  le,  ez  a  saját
készítésük.   Nem szoktak  minden  évben  az  összes  telephely  vonatkozásában  beszámolót
készíteni.  Elismeri,  hogy  lehetnek  benne  átfedések,  vagy  olyan  mondatok,  melyek  nem
Pásztóra vonatkoznak.
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Dömsödi Gábor: Számára mindegy, hogy a kabai, vagy a mostani beszámoló készült-e előbb, 
viszont kérné, hogy egy 2009-ben készült anyag 2017-ben ne kerüljön a testület elé.  Ilyenek 
után nagyon nehéz bárminek is a szakmaiságát is megvédeni. 

Dr. Csollák István: Állomásvezető főorvos volt a mentőszolgálatnál Miskolcon, ezt követően
a Semmelweis Kórházban volt osztályvezető főorvos, jelenleg a Nógrád Megyei Kórházban
főorvosként  dolgozik,  emellett  háziorvos  is,  valamint  az  ügyeleti  ellátásban  is  dolgozik.
Elmondhatja,  hogy az alapellátásban végigjárta  a ranglétrát.   Érezhető az a hatás,  hogy a
háziorvosok nagyrésze 60 év fölött van, 5-6 év múlva igen nagy problémák lesznek. Nyilván
az élet hozta azt, hogy központi ügyeleteket kell szervezni. Volt olyan, hogy a napi munka
után,   amikor  délután  4-től  eljön ügyelni  és  a  beteg  azzal  kezdi,  hogy jól  lássa el,  mert
különben baj lesz. Tehát szinte megfenyegetik. Az esetek nagy részében nem is az ügyeletre
tartozik az ellátást,  hanem a háziorvosra. Az a baj a rendszerrel,  hogy az orvosi ügyeletre
tolódnak át  a  problémák.   A háziorvos  nem megy ki  éjjel  2-kor,  vagy 3-kor,  hanem azt
mondja a betegnek, menjen az ügyeletre. Emiatt igen nagy terhelés hárul rájuk egész éjszaka
és lehet, hogy másnap reggel menni kell dolgoznia az ügyeletes orvosnak. Ezért találta ki azt a
szakma,  hogy az ügyelet  csak a sürgősségi ellátásra  vonatkozzon.  A törvény 34 pontban
leírja, hogy mik azok az esetek, melyeket el kell látniuk ennek keretében. 
Ezek után azt mondják, hogy nem látják el rendesen a feladatukat, nem viselkednek rendesen.
Egyre  nehezebb az ügyeletre  orvost találni,  mert  alig akarják vállalni.  Emiatt  is  nehéz az
ügyeleti beosztás összeállítása. Sokan már csak szakmaszeretetből vállalják.

Dömsödi Gábor: Megérti a dr. Csollák István által elmondottakat. Hasonlókat élt meg ebben a
városban.  Sajnos  vannak  olyan  emberek,  akik  jobban  érzik  magukat,  ha  kötözködhetnek.
Tudják, hogy mi a helyzet az egészségügyben és a háziorvoslás terén. Azt is tudják, hogy az
ügyeletnél milyen problémák vannak, mert Zsúdel Tamással elég sokat beszélgettek erről. A
korábbi módon már nem ment az ügyelet ellátása. 

Dr,  Halász  István: Elég  sok  párhuzamosságot  fedezett  fel  Pásztó-Hasznos  és  Pásztó-
Mátrakeresztes vonatkozásában. Az,  hogy miért  szerepel olyan sok település az ellátottak
tekintetében,  abból  is  adódhat,  hogy  az  EGLO  építkezésénél  sokan  és  nem  pásztóiak
dolgoztak.   Ha valaki  közülük itt  lett  beteg,  azt  Pásztón  látták  el.  Nem tudja,  hogy más
településhez  viszonyítva  a  beszámolóban  szereplő  számok  mennyire  reálisak.  Nem tartja
soknak éves szinten a 3100 beavatkozást a város tekintetében. 

Dr. Csollák István: Az ügyeletre érkező hivások 90 %-áról kiderül, hogy indokolatlan volt. 

Barna Tiborné: Nem bántó,  hanem segítő  szándékkal  fogalmazta  meg  a kritikát.  A város
lakóinak kérése, hogy nagyobb együttműködést és emberibb hangot tanúsítsanak az ügyeletet
fölkeresőkkel szemben. 

Káposzta Csaba: Vannak akik elégedettek az ügyelettel és vannak, akik nem. Személy szerint
többször volt az ügyeleten a családtagjaival, szomszéddal és egyszer sem tapasztalta, hogy
nem megfelelően bántak velük. Felé nem érkezett  jelzés a lakosságtól,  hogy gond van az
ügyeleti  ellátással.  Szeretne  információt  kérni  arról,  hogy  megfelelő-e  a  rendelő
felszereltsége. 

Dr. Zsúdel Tamás: Megköszöni a pozitív visszajelzést. A rendelő felszereltsége megfelelő, a
körülmények kulturáltak.  Pontosan érzékelik, hogy van bizonyos feszültség a lakosság és az
ügyeletet  ellátó orvosok között.   A túlterhelt orvos és a türelmetlen beteg találkozása nem
mindig sikeres. Arra törekszenek, hogy a lehető leghatékonyabban lássák el a feladataikat.
Pásztón  eléggé kaotikus  volt  a  helyzet,  mikor  átvették  az ügyeleti  ellátást.  Több hónapos
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tárgyalás  eredményeképpen  sikerült  tisztázni  a  betegutakat.  Egy  kicsit  több  türelmet  és
megértést kérnek. 

Dömsödi  Gábor: Tavasszal  arról  kaptunk híreket,  hogy gondok vannak a mentéssel,  mert
nincs  megfelelő  gépjármű.   Szécsény  kapott  egy  új  mentőkocsit  és  az  kérdezi  ezzel
kapcsolatban,  hogy  a  mentés  tekintetében  javul-e  a  helyzet?  Elegendő  kapacitás  áll-e
rendelkezésre a pásztói járásban a feladat ellátásához?

Dr.  Csollák  István: A  mentőszolgálat  jól  szervezi  a  szállítást  és  Pásztón  működik
belgyógyászati ambulancia is. 

Farkas Attila: Tisztában van az orvosi ügyeleti helyzettel, ugyanis több háziorvossal is beszélt
erről. Előfordult olyan is, hogy az ügyeletes orvos csak rendőri segítséggel tudott bemenni
oda,  ahová kihívták.  A lakosság felől  érkező jelzések  tekintetében ő is  azt  mondja,  hogy
konkrétumok kellenek. Az is lehet, hogy csak egy orvossal van probléma.

Volek  György: Két  alkalommal  kellett  felkeresnie  az  orvosi  ügyeletet  és  csak  pozitív
tapasztalatokról  számolhat  be.  Azt  viszont  ő  is  tapasztalta,  hogy  a  városban  sokan
kifogásolják az ügyelet munkáját. 

Dömsödi  Gábor: Örül  annak,  hogy  nem  csak  rossz  tapasztalatok  vannak  az  ügyelettel
kapcsolatban. Kéri a bizottság véleményét.

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 4
nem szavazattal nem javasolja elfogadásra.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
254/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadja  a  Pannon
Paramedic Kft. által működtetett Háziorvosi ügyeletről szóló beszámolót. 

SZÜNET
SZÜNET UTÁN

Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 9 
fő jelen van. 

IX. NAPIRENDI PONT:

Javaslat I. világháborús emlékmű felújítására vonatkozó pályázat támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

Bartus László: Jelezték felé, hogy ilyen jellegű pályázatot kevesen nyújtanak be és lehetne
esélyünk. Ehhez Bobály Ádám segítséget nyújt, a szakmai rész elkészítését teljes egészében
vállalták.   Az  önerő  nem  kötelező,  viszont  a  pályázat  elbírálásánál  előnyt  jelent.  Ezért
javasolnak 250 eFt-ot. A pályázat teljes összege 2,5 millió Ft. 
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Volek György: A második világháborús emlékműre is ráférne egy felújítás még akkor is, ha
saját erőt igényelne.

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

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
255/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megismerte  a  Közép-  és  Kelet-európai
Történelem  és  Társadalom  Kutatásáért  Közalapítvány  XX.  Század  Intézete  által  kiírt
KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázati  lehetőséget,  annak feltételeit  és az alábbiak szerint
dönt:

    

1. Támogatja a KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázati felhívás alapján, a pásztói első vi-
lágháborús emlékmű felújítására irányuló pályázat benyújtását.

2. A pályázat  költségvetését  maximum 2  750 000  Ft-ban  határozza  meg.  Ezen  belül
250 000 Ft-ot a 2018. évi költségvetésében pályázati önerőként biztosít.

3. Felhatalmazza polgármesterét a pályázat benyújtására.

Határidő: 2017. október 31.

Felelős: polgármester

X. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Településképi Rendelet megalkotásához kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi  Gábor: A településrendezési  terv módosításához több lépcső vezet,  az  egyik  az,
hogy meg kell  alkotni  a településképről  szóló önkormányzati  rendeletet.  Ennek a költsége
nem  kerülhető  ki.  Három  árajánlat  érkezett  be,  melyből  a  legkedvezőbb  a  Völgyzugoly
Műhely 
Kft-é volt. Eszerint javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
256/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Településképi
Rendelet megalkotásához kapcsolódó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:  

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településképi Rendelet 
készítésére a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel kösse meg a szerződést bruttó 2.921.000.-Ft 
összegben. 

Az összeg az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében  rendelkezésre áll.

Az ajánlatot benyújtó céget a döntésről értesíteni kell. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Dömsödi Gábor:  Javasolja, hogy  az Andventure Games Kft. kalandpark eladási szándékával 
kapcsolatos  tájékoztatót zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
257/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a „Tájékoztató 
Andventure Games Kft. kalandpark eladási szándékával kapcsolatban” című előterjesztést.

ZÁRT ÜLÉS
A zárt ülésről külön jkv. készül.

Dömsödi Gábor: A zárt ülésen elhangzottak alapján javasolja, hogy vegyék le napirendről az 
Andventure Games Kft. kalandpark eladási szándékával kapcsolatos tájékoztatót, ugyanis 
további információkra van szükség ahhoz, hogy érdemi döntést hozzon a testület. 

Szavazásra bocsátja
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
258/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi napirendjéről a „Tájékoztató 
Andventure Games Kft. kalandpark eladási szándékával kapcsolatban” című előterjesztést.

XII. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamarával
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

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

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

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
259/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megismerte  a Magyar  Agrár-,
Élelmiszergazdasági  és Vidékfejlesztési  Kamara (székhely: 1119 Budapest,  Fehérvári  út
89-95.) együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmét és az alábbi határozatot
hozza.

1. A képviselő-testület együttműködési megállapodást köt a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út
89-95.) a 2017. november 3-án tartandó kamarai választásokon való közreműködésről.

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a határozat 1. számú mellékletét képező
együttműködési megállapodás aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak 
teljesítése érdekében járjon el.

Határidő: 2017. október 15.
Felelős: polgármester

Dömsödi Gábor: A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének megválasztásával kapcsolatos 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, ezért 
javasolja, hogy a képviselő-testület is zárt ülésen tárgyalja. Ehhez azonban napirend cserére 
van szükség. 
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Szavazásra bocsátja a napirend cserét.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
260/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 14. napirendi pontot 13. pontként tárgyalja,
valamint a közérdekű bejelentéseket a 13. napirendi pont után tárgyalják.

XIII. NAPIRENDI PONT:

Javaslat HUFEZE Sportklub egyedi támogatási kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok

Káposzta Csaba: A Mikulásfutás már hagyomány Pásztón, több éve rendszeresen 
megrendezik és sokakat megmozgat. Javasolja a 120 eFt támogatás odaítélését.

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja. Észrevétele, hogy amennyiben ez már év elején is tudott, hogy év végén
megrendezik  a  Mikulásfutást,  az  egyesület  költségvetésében  ennek  megfelelően  lehetne
tervezni.

Dömsödi Gábor: Egyetért dr. Halász Istvánnal. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
261/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a HUFEZE Sportklub 
kérelmét és a Városi Mikulásfutás és bringázás költségeihez 120.000.- Ft támogatást biztosít. 

Az egyesület a támogatási összeggel 2018. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2018. évben nem jogosult 
támogatásra.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK

Farkas Attila: Felolvas egy levelet, melyet a Mátrakeresztesi Szabadidős Társaság címzett a
képviselő-testületnek. (A levél szövege a jkv-höz mellékelve.)
A levél lényege, hogy azt kérik, legyen kulcsuk a Művelődési Házhoz,  mivel ez korábban is
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úgy volt, mert szükségük lenne rá a programok szervezéséhez.
Ezzel kapcsolatban már egyeztetett az intézményvezetővel, aki azt mondta, hogy a képviselő
testület tudomása nélkül nem adhat senkinek sem kulcsot. 
Tudomása szerint régebben többeknek volt kulcsa a Művelődési Házhoz, most viszont csak 
egy embernél van, aki a település végén lakik. 

Dömsödi  Gábor: A probléma  az,  hogy tavaly  több  millió  Ft  értékű  gázt  két  hónap alatt
fűtöttek  el,  mert  korszerűtlen  a  fűtésrendszer  és  az  épületen  is  rosszak  a  nyílászárók.
Mátrakeresztesen tartályos gáz van és az drágább is, mint a vezetékes gáz. Mátrakeresztesen a
Művelődési Háznak magasabb volt a gázszámlája, mint a 800 m2-es városi könyvtárnak. A
fűtés korszerűsítését mindenképpen meg kell oldani, ha lehetne, pályázati pénzből, vagy akár
saját forrásból.
Addig pedig ezt a kulcs problémát úgy kell megoldani, hogy legyen felelőse a dolognak.

Farkas  Attila: Egyetért  Polgármester  úrral,  viszont  ez  a  brutális  fűtési  költség  nem  a
Szabadidős  Társaság  hibája.  Jogosan  sérelmezik  azt,  hogy  nem  tudják  úgy  használni  a
közösségi teret, ahogyan sok éven keresztül tették.

Dömsödi Gábor: A tavalyi évben 2,5 millió Ft volt a gázfogyasztás, az előző években pedig 
300-400 eFt. Ez így nem működhet és az intézményvezető is ezért vizsgálja meg, hogy ki, 
mikor és miért venné igénybe a Művelődési Házat. Tökéletes megoldás addig nem lesz, amíg 
nem korszerűsítik a fűtést. 

Oláhné Csákvári Gabriella: A Mátrakeresztesi Szabadidős Társaság azért szeretne kulcsot 
kapni, mert korábban is volt nekik. Ő a felelős az intézmény biztonságáért, neki tudnia kell, ki
és mikor, milyen céllal veszi igénybe. Ezért is van megbízott emberük. Az, hogy a falu végén 
lakik, nem jelenthet problémát. Felolvas egy levelet, melyet a Szabadidős Társaságtól kapott. 
Kifogásolja a levél hangvételét, hogy a képviselők is megismerhessék a kommunikáció 
stílusát.

Dömsödi Gábor: Megértette a problémát. Az viszont nem vezet jóra, ha a város vezetőit 
megpróbálják kijátszani egymás ellen. 

Káposzta Csaba: Mátrakeresztesen ez az egyedüli egyesület és éppen őket zárják ki a  
Művelődési Házból. Többször nem kapták meg a kulcsot, a fűtéssel is voltak problémák. 

Farkas Attila: A probléma az, hogy Bottyán Katalin és Oláhné Csákvári Gabriella között volt
egy konfliktus és azóta rossz a viszonyuk. Volt ott egy jól  működő egyesület  és Bottyán
Katalinnak  nem  az  volt  a  célja,  hogy  kijátssza  egymás  ellen  a  vezetőket.  Csupán  azért
keresték meg, mert szeretnék a Művelődési Házat ugyanúgy használni, mint korábban. 

Dömsödi Gábor: Azt, hogy úgy használják a Művelődési Házat, mint korábban, nem szeretné,
ugyanis úgy használták, mintha csak az övék lenne. Más nem igazán fért hozzá a helyiséghez.
Örül  annak,  ha  Bottyán  Katalin  Mátrakeresztesért  dolgozik,  de  azt  úgy kell  tennie,  hogy
másokat ne rekesszen ki belőle. Ne legyenek személyes indulatok.

Barna  Tiborné: Mátrakeresztesről  keresték  meg  a  következő  kéréssel.  Volna-e  lehetőség
zebrát  fölfesteni  a  kocsmánál  lévő buszmegállóhoz,  ugyanis  az  útszakasz  igen  forgalmas.
Biztonságosabb lenne az átkelés az erdei iskola felé vezető úthoz. 

Dömsödi Gábor: Zebrát biztosan nem lehet fölfesteni, mert az főút, táblát esetleg lehet 
kihelyezni. Kéri a Városgazdálkodási Kft-t, intézkedjen a megfelelő tábla beszerzéséről. Azt 
is meg kellene vizsgálni, hogyan lehetne egységes sebességkorlátozást bevezetni Hasznosra és
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Mátrakeresztesre. Véleménye szerint az 50 Km-es sebesség is magas, mivel járda sincs a 
települések  főúti szakaszain. 

Dr. Gajdics Gábor: A Közútkezelő Kht-nál  lehet kezdeményezni a sebességkorlátozó táblák 
kihelyezését. A kérést megvizsgálják és ha indokoltnak tartják, kihelyezik a táblákat. Így 
történt ez a Hunyadi úti kihajtónál is. 

Barna Tiborné: A Muzslán lakók keresték meg azzal, hogy a jövőben  szerepel-e a tervek 
között a közművesítés, ugyanis arrafelé nincs vezetékes víz. 

Dömsödi Gábor: Pályázat erre nagy valószínűséggel nem lesz, saját erőből pedig nem tudjuk 
megoldani. 

Dr. Becsó Károly: Talán kb. 10 évvel ezelőtt készült egy számítás, akkor került volna kb.  140
millió Ft-ba, de csak a töltésig. 

Barna Tiborné: Kéri a polgármester urat, tájékoztassa a lakókat, miért oda került a nyilvános 
WC, ahol most van. 

Dömsödi Gábor: Azért, mert úgy gondolja, jobb, hogy egy konténer WC van ott, mintha a
bokorba  mennek.  Egyébként  pedig  nem  találtak  jobb  helyet.  A  nyilvános  WC
üzemeltetéséhez  szükség  van  vízre,  villanyra  és  csatornára  és  itt  volt  a  legegyszerűbben
kivitelezhető, hogy mindhárom közűre rá lehessen kötni.  
Mivel ez egy konténer WC, viszonylag kis költséggel át lehet helyezni máshová, amennyiben
jobb helyet találnak. Most leginkább az foglalkoztatja, hogyan kellene üzemeltetni.
Azért pedig, hogy rendeltetésszerűen használják, a WC mögé fognak szerelni két reflektort és
mozgásérzékelős kamerát. 

Káposzta Csaba: Szeptember 17-én volt a Fut a Suli és a 3. Városi Családi Nap. Megköszöni
az  iskoláknak,   az  óvodáknak  a  szervezésben  nyújtott  segítséget  és  azoknak  a  civil
egyesületeknek, akik főztek.

Volek György: A Mátraszőlősi  úton a temető bejáratához közel van egy felvágott  terület,
mely körbe van kerítve.  Mikor lesz helyreállítva? Jön a Mindenszentek, a papírbolt miatt is
nagy ott a forgalom. 

Dömsödi  Gábor: Sajnos  a  Vízműnél  ez  a  gyakorlat.  Akár  több  hónap  is  eltelik,  mire  a
felbontott utat helyreállítják. 

Volek György: Kérte már korábban is, hogy a volt fogorvosi rendelőnél a sövényből vágjanak
ki, mert zavarja a kilátást az utcára, emiatt balesetveszélyes. Eléggé gyorsan hajtanak az autók
arrafelé is.
Dömsödi Gábor: Most új vezetője van a rendőrkapitányságnak, már találkoztak is. Kérése lesz
felé,  hogy  ellenőrizzék  a  sebességhatárok  betartását.   Gyakorlati  tapasztalat,  hogy  ha
rendszeres az ellenőrzés, előbb-utóbb betartják a szabályokat az emberek.  Kérni fogja azt is,
hogy figyelmeztessék a tilosban parkolókat, ugyanis sokan szegik meg ezt a szabályt is. 

Volek György: A városban sok közlekedési tábla megkopott, nem látszik rajta a jelzés, vagy
éppen faágak takarják. Kéri ezeknek a tábláknak a lecserélését, amennyiben lehetőség van rá. 

Dömsödi Gábor: Az új táblákat már megvette a Városgazdálkodási Kft. és azért nem lettek
még  lecserélve,  mert  kapacitáshiány  van.   Az  a  dolgozó,  akinek  ezt  a  feladatot  kiadták,
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jelenleg még a város zöldterületeit gondozza. Ahogyan az idejébe belefér, elvégzi a táblák
cseréjét is. 

Javasolja, hogy a két utolsó napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják.
Szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
262/2017. (IX. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete  zárt ülésen tárgyalja a „Javaslat a Pásztói
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kinevezésére”, valamint a
„Javaslat  a pásztói tanuszodához szükséges telkek megvásárlásáról szóló 234/2017. (IX. 13.) „
számú határozat módosítására” című előterjesztéseket.

A képviselő-testület zárt üléssel folytatja munkáját.
A zárt ülésről külön jkv. készül.

Dömsödi Gábor: Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. Megköszöni a részvételt, az ülést 
bezárja.

k.m.f.

Dömsödi Gábor    Dr. Gajdics Gábor
polgármester jegyző


