
 JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 14-i  üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,  Édes Attila,  
dr. Becsó Károly,  Barna Tiborné,  Dr. Halász István, Káposzta Csaba,  Volek György  
képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
dr. Szántó-Stadler Annamária aljegyző, Genyéné Batta Nikoletta osztályvezető,  Szilágyi 
Gábor VG Kft. ügyvezetője, Oravecz György könyvelő,  Tari Mihály,  Berzák Gyuláné   
Szervezési Osztály munkatársai. 

Dömsödi Gábor polgármester köszönti a jelenlévőket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre az alábbi kiegészítésekkel: 
 
A kiküldött meghívóban szereplő 14. napirendi pontot ma ne tárgyalja a testület, mivel 
vannak tisztázandó kérdések.  
 
További napirendi pontok felvétele szükséges, melyek a következők: 
 
4. / Javaslat  az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó 
szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
17./ Tájékoztató az MLSZ pályaépítési programjához kapcsolódó „Kisméretű rekortán pálya építése” 
című nyertes pályázatról és javaslat a megvalósítási helyszín változtatására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor  polgármester 
 
18./ Javaslat Bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére (víziközmű-rendszer, Pásztói 
szennyvízrendszer), továbbá ehhez kötődő engedményezési megállapodással kapcsolatos döntés. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor  polgármester 
 
19./ Javaslat a közfoglalkoztatás  Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-től történő  
átvételére  
Előterjesztő: Dömsödi Gábor  polgármester 
 
20./ Javaslat Önkormányzati tulajdonú lakás szakember ellátás biztosítása címén történő bérbeadására 
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
302/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
2./ Javaslat a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati  rendelet  
 megalkotására 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
3./ Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő térítési díjak 

megállapítására vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő:  Bartus László osztályvezető 

 
4./ Javaslat  az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre 

vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
5./ Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
6./ Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. január 1. – 

november 30. között végzett gazdálkodásáról. 
 Előterjesztő: Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató 
 
7./ Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Kft. FEB munkájáról 
 Előterjesztő:   FEB elnöke 
 
8./ Beszámoló a Pásztói Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző 
 
9./ Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
10./ Javaslat városfejlesztési szakmai dokumentumok felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
11./ Tájékoztató a szociális jellegű nyertes pályázatok helyzetéről és javaslat az azokhoz 

kapcsolódó támogatási szerződések megkötésére. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
12./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 Előterjesztő:  érintettek  
 
13./ Beszámoló az alpolgármester 2017. évben végzett munkájáról 
 Előterjesztő:  Farkas Attila alpolgármester 
 
 



14./ Beszámoló a tanácsnokok 2017. évben végzett munkájáról 
 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka 
            Plecskó Péter gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 
 
15./ Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási     
            megállapodás 7. számú módosításának jóváhagyására. 
            Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
  
16./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. I. félévi üléstervére.  
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
17./  Tájékoztató az MLSZ pályaépítési programjához kapcsolódó „Kisméretű rekortán  

építése” című nyertes pályázatról és javaslat a megvalósítási helyszín változtatására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor  polgármester 

 
18./ Javaslat Bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére (víziközmű-rendszer, Pásztói ), 

továbbá ehhez kötődő engedményezési megállapodással kapcsolatos döntés. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor  polgármester 

 
19./ Javaslat a közfoglalkoztatás  Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-től 

történő  átvételére  
Előterjesztő: Dömsödi Gábor  polgármester 

 
20./ Javaslat Önkormányzati tulajdonú lakás szakember ellátás biztosítása címén történő 

bérbeadására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor  polgármester 

 
I. NAPIRENDI PONT: 

 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
Dömsödi Gábor: Különösebb dolgok nem történtek, a munka rendes medrében folyik. 
Jelenleg a Pásztói Karácsony előkészítése adja a legtöbb feladatot. A Városgazdálkodási Kft-
nél készülnek a közmunka program átalakítására. Az elnyert pályázatoknál pedig próbálják 
betartani a megszabott határidőket, mely nehézségeket okoz. A feltételek az megszabott 
időhöz képest nehezen teljesíthetők.  
A tegnapi bizottsági ülés közben kapta a jó hírt, hogy nyertes lett az a pályázat, melyből a 
Muzsla Táncegyüttes próbatermét föl lehet újítani. Erre kicsivel több,  mint 19 millió Ft-ot 
kaptunk.  Erre is meg kell kötni idén a szerződést.  
Tájékoztatást ad arról is, hogy kinevezték az aljegyzőt dr. Szántó-Stadler Annamária 
személyében, aki eddig jogászként látta el a feladatokat.  
Genyéné Batta Nikoletta pedig a Városüzemeltetési Osztály vezetője lett.  
 
Dr. Halász István: Örül az újabb nyertes pályázatnak.  Arra viszont már nem emlékszik, hogy 
ki jogosult a szerződés megkötésére, illetve kapott-e erre felhatalmazást a polgármester 
korábban. Amennyiben december 31-ig meg kell kötni a szerződést, rendkívüli ülést kell 
tartani, ha a korábbi határozatban nem kapott erre felhatalmazást a polgármester.  
 



Dömsödi Gábor: Meg kell nézni a pályázat beadásakor született határozatban, van-e 
felhatalmazása a támogatási szerződés aláírására. Egyébként szerdán mindenképpen kell egy 
rendkívüli ülést tartani más miatt és akkor erről is lehet dönteni, amennyiben szükséges.  
 
Szavazásra bocsátja a két ülés közti tájékoztatót. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
303/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati  rendelet  
megalkotására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Ezt a rendeletet minden évben meg kell alkotnia a képviselő-testületnek, 
mert amíg nincs a következő évi költségvetés elfogadva, e szerint kell gazdálkodnia. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, javaslat 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság együttes ülésen megtárgyalta 
az Intézményirányítási és Szociális, valamint az Ügyrendi Bizottsággal és egyhangúlag 
elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
22/2017.  (XII. 15.) önkormányzati  rendelete 
az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 

III. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő térítési díjak megállapítására 
vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő:  Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: A különböző társadalmi változások vonzata, hogy a gyermekétkeztetés, mint 
szolgáltatás is drágul. A szolgáltató végzett egy korrekt számítást, mely alapján az 
prognosztizálható, hogy 9,8 %-os emelkedés várható 2018. évre. Ennél kevesebb, 8,8 %-os 



emelkedéssel számolva adta árajánlatot a szolgáltatás biztosítására.  Polgármester úrral úgy 
gondolták, hogy erről még érdemes lenne tárgyalni és még kedvezményesebb ajánlatot 
kialkudni. A cég vezetőivel történt tárgyalás következtében végül 7 %-os áremelésben sikerült 
megállapodni.  Sajnos ez ilyen mértékben érinti a családokat és az önkormányzatot is.  
 
Kérdés 
 
Farkas Attila: Adott be az önkormányzat pályázatot konyha felújításra korábban. Mikorra 
várható eredmény? Ha nyertes lenne a pályázat és sikerülne a konyhát felújítani, a képviselő-
testület elgondolkodhatna azon, hogy tudná-e biztosítani az étkeztetési szolgáltatást. 
 
Dömsödi Gábor: Nincs információja arról, mikor lesz eredményhirdetés. Érdeklődött illetékes 
helyeken, de nem tudták megmondani.  
A szolgáltató tisztában van azzal, hogyha az önkormányzatnak lesz saját konyhája,  
valószínűleg  onnan fogja megoldani a közétkeztetést.  
Óriási összeg, amit az önkormányzat közétkeztetésre elkölt és olyan fontos terület,  hogy ebbe 
a történetbe bele kell állni. Az pedig biztos, hogy sokkal jobb lenne az ételek minősége.  
 
Vélemény, javaslat 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a Pénzügyi és TEF Bizottsággal 
együttes ülésen megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2017./XII. 15./ önkormányzati  rendelete 
a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő  
élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendelet 
módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 

IV. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat  az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó 
szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Amikor ezek a lakások épültek, az önkormányzatnak sokkal több 
intézménye volt és a lakások többnyire a szakemberek elhelyezését biztosították, miközben 
szociális bérlakás  minimális mértékben állt rendelkezésre. A feladat az lenne, hogy 
mobilizáljuk a lakásvagyont.  Amit lehet, el kell adni, elsősorban a bérlőknek, amennyiben 
meg tudják vásárolni. Az árakat is közelíteni kellene a piaci árakhoz.  Az eladott lakások 
árából a jövőben az önkormányzat a szociális bérlakások építésére fektessen hangsúlyt, 
ugyanakkor arra is szükség van, hogy a saját dolgozók lakásproblémáját meg lehessen oldani.  
A módosítás az elmondottakra irányul. A rendelet-tervezet társadalmi vitára is került, 
észrevétel nem érkezett a megadott határidőig.  



 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, javaslat 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a Pénzügyi és TEF Bizottsággal 
együttes ülésen megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó 
szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet módosításáról  
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve). 
 

V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Minden évben december 31-ig a folyószámla hitelt vissza kell fizetni. 
Amióta feladatfinanszírozású az önkormányzatok működése,  illetve amióta a kormány 
átvállalta az önkormányzatok hiteleit, csak akkor kaphat hitelt az önkormányzat, ha a 
kormány engedélyezi. 2018. évre nem kívánják emelni a folyószámla hitel összegét, viszont 
erre év közben is van lehetőség, ha a likviditási helyzet úgy kívánja. Javasolja tehát 2018. 
évre is a 110 millió Ft folyószámla hitel felvételét. Remélhetőleg december 22-ig megkapjuk 
az értesítést arról, hogy a kormány elfogadta-e a hitelkérelmünket a 60 millió Ft felvételére.  
Ez az összeg az uszoda területének megvásárlásához kell. Amennyiben megkapjuk az 
engedélyt, a szerződést még az idén meg kell kötni.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, javaslat 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottsággal  elfogadásra javasolja  a határozati 
javaslatot.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
304/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a naptári éven 
belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot és az 
alábbiakról dönt: 



 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 110 millió Ft 

összegű éven belüli lejáratú, folyószámlahitelt kíván felvenni az önkormányzat 
folyamatos likviditásának biztosítása érdekében, az ehhez szükséges pénzügyi fedezet 
megteremtése céljából, az alábbi feltételekkel: 

A hitel futamideje: 1 év; kezdete: 2018. január 2-től -  2018. december 30-ig. 
Törlesztési ütemezése: rulírozó módon. 
A kért folyószámla-hitelkeret végső lejárata: 2018. december 30. 

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 

kért hitel és hitelhez kapcsolódó járulékok összegét, adósságszolgálatát a futamidő 
alatt elfogadott költségvetési rendeletében, azok évközi módosításában, a 2018. évi 
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 

 
3. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául Pásztó Városi Önkormányzat a 

költségvetésében rögzített 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) 
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerint saját bevételeit, nettó állami finanszírozás keretében várható bevételeit ajánlja 
fel. 

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a önkormányzat 

megfelel a 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 10 § (5) bekezdésében 
foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel felvételéből adódó összes fizetési 
kötelezettsége nem haladhatja meg a 2018. évben várható saját bevételeinek 50 %-át. 
 

5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét és 
pénzügyi ellenjegyzőjét, hogy a hitel kérelmet benyújtsa és a kölcsön szerződést 
aláírja. 

 
6. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Juhászné Mustó 

Máriát, hogy a kölcsönszerződést pénzügyi ellenjegyzőként aláírja. 
 

VI. NAPIRENDI PONT: 

Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. január 1. – 
november 30. között végzett gazdálkodásáról. 
Előterjesztő: Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató 
 
Kérdés 
 
Barna Tiborné: A beszámoló úgy kezdődik, hogy a „Kft. új vezetése”. Ő nem ismeri a Kft. új 
vezetését.  Korábban mindig kaptak az igazgatóról legalább  egy önéletrajzot. Erről ez a 
testület nem kapott semmit.  Meg volt a belső ellenőrzése is a Kft-nek és mindig csak 
megállapítások vannak, hogy mit kellene kijavítani.  Egyetlen előterjesztésben sem látta azt, 
hogy ez volt, ez megvalósult, ez pedig fejlesztésre szorul.  
Másik észrevétele a bérköltségekkel kapcsolatos. Kiszámolta,  hogy 3,7 millió Ft-tal több, 
mint eddig volt.  Hangoztatják, hogy mennyire nincs pénz, sok a feladat, a bérrel pedig 
dobálóznak.  
 



Dömsödi Gábor: Egy képviselőt semmi sem akadályoz meg abban, hogy megfelelően 
tájékozódjon a Kft. működésével kapcsolatban és ne csak a beszámolókra hagyatkozzon. Az, 
hogy nem történik semmi, igen nagy túlzás, mert személy szerint is rengeteget foglalkozott a 
Kft. ügyeivel. Tavaly december 6-ig úgy tudták, hogy minden rendben van a Kft-nél. Akkor 
Plecskó Péter képviselő összehívott egy FEB ülést és ott szembesültek azzal, hogy a 
közmunka programmal problémák vannak.  Jelenleg két feljelentés kapcsán folyik nyomozás, 
amelynek állásáról semmiféle információ nincs. Közben volt egy belső vizsgálat, melynek a 
megállapításai a testület megismert, illetve volt egy pénzügyi vizsgálat és egy 
belügyminisztériumi vizsgálat is, melyek tartalmát szintén ismeri a képviselő-testület. Az 
ezekben foglalt hiányosságokat helyre kellett hozni, nagyon sok munkával és pénzzel.  
Közben lett egy ideiglenesen megbízott vezetője a Kft-nek Szilágyi Gábor személyében, erről 
a képviselő-testület döntött. Azóta is azon dolgoznak, hogy az egész ügyet jó irányba vigyék 
és ez nem csak városgazdálkodási probléma. Ez közhasznú munka probléma, amit a 
Városgazdálkodási Kft. koordinál. Egy hihetetlenül nehezen szervezhető tevékenység, ahol 
egyszerre hiányzik a motiváció, a pénz, a képzettség, a szabályok ismerete stb.  
Most nem kellene a Városgazdálkodási Kft-t bántani, mert mindig, ezek előtt is problémákkal 
küszködött. Az előző képviselő-testület idején is ugyanilyen gondok voltak a 
Városgazdálkodási Kft-vel, sőt, lehet, hogy nagyobbak, csak éppen az információk nem 
jutottak el a képviselőkig. Nem volt átlátható a működése és az a probléma, hogy még most 
sem teljesen az.  A teljes átláthatósághoz minden gazdálkodási adatnak transzparensen el kell 
különülnie, láthatónak kell lennie. Ezen dolgoznak jelenleg hárman is. Azért vannak ennyien, 
mert erre van szükség. Szilágyi Gábor januártól visszajön a hivatalba és itt fogja csinálni a 
közmunka programot és minden fölösleges adminisztrációt és létszámot el fognak hagyni. 
Iszonyatos a bérköltség, de ennek a közmunka az oka. Teljesen hibás koncepció alakult ki, 
amit a beszámolók elfedtek.  
 
Farkas Attila: Tavaly, amikor kiderültek a Kft-nél a visszásságok, előállt egy olyan h elyzet, 
hogy az ügyvezető elment betegállományba, helyettese nem volt és a testület akkor bízta meg 
Budavári Valériát a Kft. vezetésével. A megbízása szeptember 15-ig szólt és utána bízta meg 
a testület Szilágyi Gábort a Kft. ügyvezetőjének. A 3,3 millió Ft jutalom a bizottsági ülésen is 
szóba került. Ott elmondták, hogy ez a hétvégén is dolgozóknak a juttatása, illetve a 
fűkaszásoknak fizették ki. A közfoglalkoztatás keretében kapott bér nem versenyképes és 
nagyon nehéz volt fűkaszást találni.  
A beszámolóban azt is leírták, hogy a jelenleg működő számviteli rendszer teljesen 
alkalmatlan a munkavégzésre. Egy évvel ezelőtt vásárolták meg az új programot, akkor azt 
mondták, hogy az a legjobb. A két állítás közül a jelenlegei az igaz,  vagyis, hogy nem jó a 
könyvelési szoftver. Tegnap ígéretet tett Oravecz György, hogy kiépítenek egy új számviteli 
rendszert, hogy egy év múlva az azonnali kérdésekre is tudjanak választ adni.  
 
Barna Tiborné: Azt hallotta, hogy a busznak az üzemeltetése 6 millió Ft mínuszt okozott. Ezt 
egy vállalkozó mondta.  
 
Dömsödi Gábor: A busznak nincs kiszámítva az önköltsége. Az pedig nagyon nagy baj, 
hogyha profitorientált vállalkozók tájékoztatják a képviselőt, aki ezt tényként el is fogadja, a 
Kft. vezetését pedig meg sem kérdezik. Valószínűleg azt is tudja Képviselő Asszony,  hogy a 
vállalkozó milyen árat ajánlott havonta a gyermekszállításért. Amikor a korábbi testület 
szerződött egy vállalkozóval, hogy Mátrakeresztesről szállítsa a gyermekeket, 245 eFt-ért 
vállalta havonta. Tavaly két vállalkozótól kértek árajánlatot, mely havi 350 és 400 eFt közé 
esett. Az előző évben a busz ráfizetése 4,5 millió Ft volt. A ráfizetés abból is adódik, hogy az 
iskoláknak, intézményeknek, sportegyesületeknek nem a piaci áron, hanem attól olcsóbban 



adjuk oda a buszt. Nem ragaszkodik a buszhoz, az ésszerű megoldáshoz ragaszkodik. Lehet, 
hogyha a busz megmarad, teljes piaci árat kell kérni a használatáért.  
Régen a Kft-n él minden  mindennel össze volt keverve,  nem látszottak a számok. Most azon 
dolgoznak, hogy egy másként legyen. Olyan többet nem lesz, hogy az ügyvezető azonnal 
kirúgja a főkönyvelőt. Itt ez történt. Czabaffy László egy héttel azelőtt, hogy ügyvezető lett 
volna, kirúgta Oravecz Györgyöt, aki a könyvelést csinálta. Onnantól kezdve az egész a feje 
tetejére állt.  
 
Volek György: Úgy gondolja, a Kft-vel kapcsolatban ő szólt legtöbbször a testületi üléseken. 
2014. decemberében azt kérte, hogy világítsák át a Kft. tevékenységét, mert sok problémát 
látott. Ehelyett minden intézményt átvilágítottak a Kft-t kivéve. Ezután történt egy belső és 
egy külső vizsgálat. Volt egy alapvető probléma, ami most is fennáll, hogy a Kft. által végzett 
munkákat nem kompenzálták kellőképpen. Rögtön az elején át kellett volna szervezni a 
tevékenységüket, amikor szólt emiatt. A közmunka hasznos volt, mert sok embernek adott 
munkát. 2014-ben 330 fő dolgozott közmunkában. Most sokkal kevesebben vannak és a 
munkavégzés minősége is gyengébb. Minden, a Kft. által végzett munka önköltségét ki kell 
mutatni és azt föl kell számolni, amikor az árakat megállapítják. Ha nem éri meg egy 
bizonyos tevékenységet folytatni, akkor azt le kell építeni. Bízik az új vezetésben, reméli, 
hogy sikerül az anomáliákat megszüntetni. Egyébként a közmunkában sikerült maradandó 
értékekete is teremteni a városban.  
 
Dömsödi Gábor: Biztos abban, hogy a közmunkában létrehozott érték magasabb, mint a 
ráfordítás. Ettől azonban nincs örömre okunk, mert lehete, hogy olyan dolgokat hoztak létre, 
amire semmi szükség nincs. 
Volek úr Felügyelő Bizottsági tag volt a Kft-nél, így jól tudta, hogy a közmunkánál semmi 
sincs rendben. Azt is jól látja Képviselő Úr, hogy a Kft. mukája nincs megfelelően 
kompenzálva. Az átvilágítás pedig nem azért késett, mert nem törődtek vele, hanem mert ott 
kellett kezdeni, ahol rövid idő alatt eredményt lehetett elérni. A Kft-nél egy év alatt még 
mindig nem sikerül elérni egy fillér megtakarítást sem. A múlt hibáit próbálják helyrehozni és 
a mulasztásokat felszámolni. 2014-ig nem a Kft-nél volt a közmunka, viszont ők végezték a 
hulladékszállítást és szedték be a díjakat. Volt egy likvid tőkéjük, viszont a hulladéklerakási 
díjat nem kompenzálta az állam. 2014 decemberében már 16 millió Ft volt a veszteség. Akkor 
hozott a testület egy bölcs döntést és átadták a salgótarjáni VGÜ-nek a hulladékszállítást. Így 
a város megspórolt évi 16 millió Ft-ot, viszont a Kft. elesett kb. évi 50-60 millió Ft-tól. Ebből 
a pénzből a fieztési kötelezettségeit tudta teljesíteni és az év végi elszámoláskor a hiányt 
kompenzálta az önkormányzat.  
 
Dr. Becsó Károly érkezik, 8 képviselő van  jelen.  
 
Azt vitatja, hogy a 330 fős közmunka program jól működött, sőt, olyan rosszul működött, 
hogy könyvet lehetne róla írni. Volt 10 brigádvezető, akik közül volt olyan, hogy nem is volt 
kint a brigáddal. Akkor nem volt értékteremtő tevékenység, csak parkgondozás, zöldterületek 
rendben tartása, utcai munka. Ellenőrzések alkalmával is csak néhány embert találtak a 
munkaterületeken. Szerinte most a közmunkások motiváltabbak lettek és vezetettebbek is. 
Nagyon nehéz feladat. Egyre kevesebb a közmunkás, mert el tudnak helyezkedni más 
munkahelyeken. Felmerült a jutalom összege. Az nem jutalom, hanem teljesítmény ösztönzés 
és kifizetett bér. Éppen a fűkaszásokkal összefüggésben, ugyanis már a nyáron sem találtak 
erre embereket. Kísérletképpen megbíztak egy vállalkozót a fűnyírással, aki mélyen a piaci ár 
alatt vállalt, viszont még így is jóvel többet kellett kifizetni ezért a  munkáért, mint amikor 



közmunkások végezték. A közmunkának kell egy vezető, aki csak ezzel foglalkozik, m ert 
annyi napi szintű probléma merül fel, hogy azt folyamatosan koordinálni kell.  
Az irányító hatóság is látja a problémákat, mert éppen tegnap közölték, hogy milyen 
változások lesznek. Át fognak állni egy másik rendszerre, tulajdonképpen ugyanazt 
megcsinálják, mint az önkormányzatok finanszírozásánál, vagyis feladat alapú lesz.  
Ha a közmunka programot behozzuk az önkormányzathoz, éves szinten több, mint 5 millió 
Ft-ot fogunk megspórolni a bérszámfejtésnél. 
 
Dr. Halász István: A gépkocsi használati díjak milyen összefüggésben vannak a megbízási 
díjakkal? A beszámoló összefüggésbe hozza a kettőt. 
 
Szilágyi Gábor: Sajnos rossz a megfogalmazás. Ez két költségnem és mind a kettő csökkent. 
Csökkentek a használati díjak, megszűnt a nem megfelelő km elszámolás. A megbízási díjak 
pedig azért csökkentek, mert próbálják saját  hatáskörben ellátni a feladatokat.  
 
Dr. Halász István: Nem tartja szerencsésnek, hogy minden ügyvezető azzal kezdi, hogy az 
előző könyvelési rendszer rossz volt és használhatatlan.  Eddig minden ügyvezető erre 
hivatkozott. Ezt kicsit komolytalannak tartja. Kéri, hogy a következőkben a beszámolóban 
fogalmazzanak pontosabban.  
 
Dömsödi Gábor: Valóban, a pontos megfogalmazás fontos, viszont nem ez a legnagyobb 
probléma. Senki ne gondolja azt, hogy a jó szakemberek tömegesen jelentkeznek az 
önkormányzathoz. Az itt dolgozók bére 9 éve nem volt emelve. A Városgazdálkodási Kft-nél 
dolgozók bére is nagyon alacsony.  Az ügyvezetőé pl. bruttó 380 eFt.  A következő pályázat 
kiírásánál arra is figyelni kell, hogy a bérekhez hozzá kell  nyúlni. A  Műszaki osztályra sem 
találnak embert.  
Fogalmazási hibák pedig még a magasabb szintekről érkező levelekben is bőven akadnak. 
A feladat nagyon sok, rengeteg pénz nyert a város a pályázatokon és nincs szakember, aki az  
ezekkel kapcsolatos munkát elvégezné. 
 
Volek György: 21 db jegyzőkönyv bizonyítja, hogy mennyire nehéz a közmunkával 
foglalkozni és eredményt elérni. Az előző időszakban a problémákat jelezte a FEB üléseken 
és azt is elmondta, hogyan lehetne megreformálni a kifizetéseket. 
 
Dömsödi Gábor: Akkor sem és azóta sem lehet rendszeres jutalmat fizetni, esetenként adható.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottsággal  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 
305/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2017. január 1.-november 30. között végzett gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót.  



 
VII. NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Kft. FEB munkájáról 
Előterjesztő:   FEB elnöke 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottsággal  elfogadásra javasolja  a FEB 
beszámolóját.  
 
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 
306/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 
beszámolóját a Felügyelő Bizottság 2017. évi tevékenységről. 

VIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló a Pásztói Polgármesteri Hivatal munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző 
 
Dr. Gajdics Gábor: A Városüzemeltetési Osztály vezetésében időközben váltás történt, egy 
ideig nem is volt osztályvezető.  A jelenlegi osztályvezető, Genyéné Batta Nikoletta  3 hete 
tölti be ezt a pozíciót, így olyan mélységben még nincs rálátása az elmúlt időszakban végzett 
munkára, hogy a beszámolóhoz elkészítette volna az osztály részéről szükséges 
összefoglalást. Emiatt a bizottsági ülésen azt javasolta, tekintsék ezt első fordulós anyagnak és 
a januári testületi ülésre a Városüzemeltetési, valamint a Városfejlesztési Osztály 
beszámolójával kiegészítve  kerüljön vissza a testület elé.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Becsó Károly: Az Ügyrendi  Bizottság megtárgyalta és I. fordulós anyagként elfogadásra 
javasolja.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és I. fordulósként elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és I. 
fordulósként 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 
307/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a Pásztói Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót I. 
fordulóban megtárgyalta és felkéri a Jegyzőt, hogy a 2018. januári testületi ülésre a 
Városüzemeltetési Osztály és a Városfejlesztési Osztály beszámolójával kiegészítve 
ismételten terjessze be.  
 
IX. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 2018. 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 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 
308/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyására készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az előterjesztett 2018. évi belső ellenőrzési tervet a mellékletben szereplő 
feladatok meghatározásával elfogadja. 
 
Határidő: ütemezés szerint, 2018. december 31. 
Felelős:  belső ellenőrzési vezető, jegyző.  
 
X.  NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat városfejlesztési szakmai dokumentumok felülvizsgálatára 
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. 
 
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 
309/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a Városfejlesztési szakmai dokumentumok 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza.  

Felhatalmazza Polgármesterét, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégiát és az 
Antiszegregációs Tervet a TOP pályázati és egyéb előírásoknak megfelelően 
felülvizsgáltassa és az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye. 

• Az ehhez szükséges forrást a 2018. évi költségvetésében szerepelteti. 

Felelős: polgármester 

Határidő: szerződéseknek megfelelően 

XI. NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a szociális jellegű nyertes pályázatok helyzetéről és javaslat az azokhoz 
kapcsolódó támogatási szerződések megkötésére. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az irányító hatóságtól határidő módosítást kértünk, az engedély még nem 
érkezett meg. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés 
 
Farkas Attila:  A pályázatban szerepel egy beruházás, amely ingatlanvásárlást  is feltételez. 
Erre csak akkor kerül sor, amikor megkapjuk az engedélyt a határidő meghosszabbítására és 
aláírjuk a támogatási szerződést? 
 
Dömsödi Gábor: Igen. Ha nem tudjuk megvalósítani a pályázatot, ingatlanvásárlásra sem lesz 
szükség.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
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 minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
  
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
310/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a szociális jellegű nyertes TOP pályázatok 
helyzetéről és az azokhoz kapcsolódó támogatási szerzőzések megkötésére vonatkozó 
tájékoztatót,  javaslatot és az alábbi határozatot hozza.  
  

1. Felhatalmazza Polgármesterét, illetve utólagosan jóváhagyja, hogy az 
Integrációs közösségfejlesztés Pásztón és a Pásztói infrastruktúrafejlesztés az 
integrációért című nyertes projektekhez kapcsolódó Támogatási Szerződés 
mellékleteit az elektronikus pályázati rendszerben (EPTK) a 2017. december 13-i 
határidőt betartva rögzíttesse. Ezt követően a MÁK által megküldött Támogatási 
Szerződéseket aláírja. 

2. Felhatalmazza Polgármesterét, a projektek előkészítéséhez és megvalósításához 
szükséges intézkedések megtételére. 

3. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy Pásztói infrastruktúrafejlesztés az 
integrációért című nyertes projektekhez kapcsolódó, építészeti határidőkkel 
kapcsolatos további egyeztetésekre.  

Felelős: polgármester 

Határidő: Értelemszerű, pályázat ütemezésének megfelelően 

 

XII. NAPIRENDI PONT: 

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő:  érintettek  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Becsó Károly: Az előterjesztést együttes ülésen mindhárom bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 
 
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 
311/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat bizottságai, a polgármester 
és a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadja.  
 
XIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló az alpolgármester 2017. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő:  Farkas Attila alpolgármester 
 
Kérdés  nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné:  A tegnapi bizottsági ülésen megköszönték az Alpolgármester úr 2017-ben 
végzett munkáját.  A beszámoló nagyon alapos, nagyon konkrét és sokrétű.  Szinte nincs a 
városban  olyan  rendezvény, ahol ne jelenne meg. Nem csak fogadónapokon lehet elérni az 
ügyes-bajos dolgokkal, hanem akár az utcán megállítva is szivesen meghallgatja  az 
embereket. Szociális érzékenysége példaértékű. A  testvérvárosi kapcsolatok kialakításában és 
ápolásában  is rendkívül hatékonyan tevékenykedik. Bízik benne, hogy ezekből a 
kapcsolatokból a város is tud profitálni. További jó munkát kívánnak részére. 
 
Dömsödi Gábor: Szintén megköszöni az Alpolgármester úr munkáját. Van köztük egy 
bizonyos munkamegosztás, eszerint dolgoznak.   Egyébként a polgármesternek sincs külön 
fogadóórája, hanem időpont egyeztetést követően bárkit fogad. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Becsó Károly: A beszámolót együttes ülésen mindhárom bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
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 
312/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alpolgármester 2017. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 



XIV. NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló a tanácsnokok 2017. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka 
           Plecskó Péter gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 
 
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen Káposzta Csaba beszámolóját megtárgyalták, 
Plecskó Péter gazdasági kapcsolatok tanácsnoka nem volt jelen és a mai testületi ülésen sincs 
jelen. Így az ő beszámolóját nem tudják megtárgyalni. 
 
Káposzta Csaba: Beszámolójában szerepel, hogy a civil és sport szervezetek már három éve 
ugyanazt az összeget, 5, illetve 8 millió Ft-ot kapnak. Vannak  olyan sportegyesületek, 
amelyeknek az utazások miatt magasabbak a költségeik, őket a jövőben nagyobb összeggel 
kellene támogatni. Megköszöni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,  de leginkább Pásztroné 
Szőllősi Margitnak a munkájához nyújtott segítséget.  Ezen kívül köszönetet mond a 
Polgármester és Alpolgármester Úrnak és a képviselő-testületnek is, hogy mindig támogatták 
a civil és sport szervezetek kérelmeit.  
 
Dömsödi Gábor: A város teherbíró képességén múlik, hogy milyen összeggel tudja támogatni 
a civil és sport szervezeteket. Örül annak, hogy ennyi támogatást tudott nyújtani az 
önkormányzat.  Példaértékű az a munka, melyet Káposzta Csaba végez a cél érdekében.  
A költségvetésben meghatározott összegen felül más módon is próbálja támogatni az 
önkormányzat a civil és sport szervezeteket.  
 
Barna Tiborné: Szintén elismeri Káposzta Csaba munkáját.  Nagy változás történt a civil és 
sport szervezetek támogatásában a korábbi évekhez képest, ugyanis sokkal több támogatást 
kapnak.  Ezek a szervezetek közösséget fejlesztenek és erősítik az összetartozást é s ez 
nagyon fontos.  További jó munkát kíván a bizottság nevében és a beszámolót elfogadásra 
javasolják.  
 
Volek György: Megköszöni Káposzta Csaba munkáját és elismeri azt. A támogatások közé 
sorolható az is, hogy a Városgazdálkodási  Kft. a buszt kedvezményes áron biztosítja a 
szervezetek utazásaihoz.  
A Pénzügyi és TEF Bizottság 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 
313/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil és sport kapcsolatok tanácsnoka 
2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 
 



XV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási    megállapodás 7. 
számú módosításának jóváhagyására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Új tagokat kellett fölvenni a társulásba, ezért van szükség a módosításra.  
Holnap lesz társulási ülés. Megkezdődött az a folyamat, hogy régiókba szerveződnek a 
társulások. Azt még nem lehet tudni, hogy melyik régiós központhoz fog csatlakozni a Kelet-
Nógrádi társulás. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
314/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosítására 
tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú módosítását az 1. 
melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatot küldje meg 
a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács számára. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
XVI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. I. félévi üléstervére.  
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Becsó Károly: Az üléstervet együttes ülésen mindhárom bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja.  



 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a képviselő-testület I. félévi üléstervét. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
315/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja 2018. I. félévi 
üléstervét.  

XVII. NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató az MLSZ pályaépítési programjához kapcsolódó „Kisméretű rekortán  építése” 
című nyertes pályázatról és javaslat a megvalósítási helyszín változtatására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor  polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Mészáros Sándor:  Az MLSZ-től a rekortán pálya megvalósításához van egy támogató 
nyilatkozata az önkormányzatnak.  Mintegy 25-27 millió Ft-ot kellene TAO támogatásból 
megszerezni, ehhez viszont eddig nem találtunk partnert.  
Felmerült a pálya áthelyezése Hasznosról a Kishegyi Szabadidő Parkba, viszont ez nem a 
legideálisabb. Különböző szakmai érvek hangzottak el, végül találtak egy lehetséges 
megoldást. A strand területén lehetőség van elhelyezni a pályát. Ez azért előnyösebb az 
önkormányzatnak, mert rendezettek a tulajdonosi viszonyok és megfelel a pályázati kiírásnak 
is.  A strand is profitálhat ebből, hiszen a sportolók, baráti társaságok igénybe tudják venni, 
ehhez akár szezon hosszabbítást is lehetne alkalmazni.  
 
Dömsödi Gábor: Megkeresett egy nagyobb céget, akik jelezték, hogy az idén tudnak TAO 
támogatást  biztosítani.   A tegnapi bizottsági ülésen mondta, hogy jégkorong csarnokra is 
lehet TAO pénzeket igénybe venni. Ezen is érdemes lenne elgondolkodni.  
 
Káposzta Csaba: Hasznoson is próbálják majd a sportpályát helyreállítani minél előbb.  
Megköszöni Mészáros Sándor munkáját a folyamatban.  
A strandon nagyon jó helye lesz a pályának, szabványméretű lesz, világítással ellátva. A 
strand forgalmának is jót fog tenni, ezen kívül táborok szervezéséhez is alkalmas lesz.  
 
Dr. Gajdics Gábor: A megváltozott helyszín miatt a határozati javaslatban pontosítani kell a 
helyrajzi számot. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot a helyrajzi szám módosításával.  
 
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 
316/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta az MLSZ pályaépítési programjához 
kapcsolódó „Kisméretű rekortán pálya építése” című nyertes pályázatról és a megvalósítási 
helyszín változtatására vonatkozó tájékoztatót, javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 

1. A Kisméretű rekortán pálya helyszínének módosítását elfogadja, egyben felhatalmazza 
Polgármesterét, hogy a 2812. helyrajzi számú (Pásztó, Mágnes utca, Strandfürdő) 
területen a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Az ingatlan forgalomképes besorolású.  

A helyszín módosításáról az MLSZ-t tájékoztassa. 

 

2. A pálya építéséhez becsült 28 - 30 M Ft nagyságú TAO forrás megszerzésére irányuló 
intézkedések megtételét támogatja. A rekortán pálya megépítéséhez szükséges saját 
forrást a nyertes pályázatban jelzett maximum 9,8 M Ft bruttó összegben 2018. évi 
költségvetésében szerepelteti. Ez a TAO forrás megszerzésével csökkenhet. 

 

3. A sportpálya áthelyezése miatt a hasznosi városrészben található, földdel, kővel 
feltöltött, így sportolásra, közösségi programok rendezésére alkalmatlanná vált 
nagyméretű labdarúgó pályát saját forrásból, vagy pályázati forrásból sportolásra 
alkalmas állapotba hozza. 

A hivatal szakemberei az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket, vizsgálatokat mielőbb 
megkezdik. A tervvázlat, általános költségterv készítéséhez szükséges külső 
szakembereket bevonják. Ezek elkészülte után, 2018. I. negyedévében a Képviselő-
testületet tájékoztatják. 

4. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy az 1-3 pontokban rögzített feladatellátás 
érdekében járjon el és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: Értelemszerű, pályázat ütemezésének megfelelően,  

XVIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére (víziközmű-rendszer, Pásztói ), továbbá 
ehhez kötődő engedményezési megállapodással kapcsolatos döntés. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor  polgármester 
 
Farkas Attila: Tegnap azt fogadta el a bizottság, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés 
megkötését javasolja a képviselő-testületnek.  Az engedményezési megállapodás viszont 
további egyeztetést igényel. Azt javasolták, hogy hívják meg az ÉRV Zrt. divízió képviselőjét 
és a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. vezetőjét a január végi testületi ülésre.  



 
Dömsödi Gábor:  Előterjesztőként befogadja a javaslatot. 
 
Dr. Halász István:  Véleménye szerint a szerződésben föl kellene tüntetni az önkormányzat 
adószámát.  Egyébként a Pénzügyi és TEF Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az I.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
  

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
317/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Bérleti-
üzemeltetési szerződés megkötésére (víziközmű-rendszer, Pásztói szennyvízrendszer) 
továbbá ehhez kötődő engedményezési megállapodással kapcsolatos döntés 
meghozatalára irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a víziközmű-rendszerre és a szennyvízrendszerre bérleti-
üzemeltetési szerződést köt az ÉRV Zrt.-vel a határozat 1. és 2. sz. melléklete 
szerint. 
 

2. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy az 1. pontban nevesített 
szerződéseket aláírja, az ezzel kapcsolatos ügyekben eljárjon. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
318/2017. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Bérleti-
üzemeltetési szerződés megkötésére (víziközmű-rendszer, Pásztói szennyvízrendszer) 
továbbá ehhez kötődő engedményezési megállapodással kapcsolatos döntés 
meghozatalára irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testületnek a víziközmű-rendszerrel kapcsolatos használati díj, 
bérleti díj és egyéb, ehhez kapcsolódó az üzemeltető ÉRV Zrt.-től kapott bevétel 
engedményezésére irányuló megállapodás megkötéséhez további egyeztetésre, 
információra van szüksége. 
 



2. A Képviselő- testület felkéri a polgármesterét, hogy az engedményezési megállapodás 
feltételeit, az Önkormányzat szempontjából lényeges hatásait, az ehhez kapcsolódó 
számlázás módját kivizsgálja és a 2018. januári  ülésterv szerinti  testületi ülésre hívja 
meg a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ügyvezetőjét, Horváth Imrét és az ÉRV Zrt. divízió 
vezetőjét, Máté Csabát 
 

3. A Képviselő- testület felkéri  polgármesterét, hogy a döntésről az ÉRV Zrt.-t és a Dél- 
Nógrádi Vízmű Kft.-t haladéktalanul értesítse. 

 
Felelős:     polgármester 
Határidő:   2018. január 31., illetve szöveg szerint 
 
XIX. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a közfoglalkoztatás  Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-től 
történő  átvételére  
Előterjesztő: Dömsödi Gábor  polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Két érvet mond amellett, hogy miért kell átvennie az önkormányzatnak 
a közmunkával kapcsolatos feladatokat. Egyrészt megspórolunk több, mint 5 millió Ft 
bérszámfejtési díjat, mert az Államkincstár ezt elvégzi. Amikor a Kft-nek át lett adva a 
közmunka, még senki nem tudta, hogyan kell önköltséget számítani, illetve nem is volt arról 
senkinek tudomása, hogy ez problémát okozna. A belügyminisztériumi és a belső ellenőrzés 
viszont feltárta az ezzel kapcsolatos problémákat. Az irányítás ugyanúgy maradna Szilágyi 
Gábornál. A közmunka programnak továbbra is szoros együttműködéssel kell a 
Városgazdálkodási Kft-vel zajlania. Nagyon kell ügyelni arra, hogy ne legyen átfedés a 
finanszírozásban és mindent megfelelően el kell számolni. Az új közmunka programnál 
figyelni fognak arra, hogy minél egyszerűbb legyen a termelés, illetve,  hogy akkor is 
megvalósuljon a termelés, ha a létszámban hiány keletkezik. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: Amikor majd februárban a közmunka visszakerül az önkormányzathoz, jó 
lenne, ha a programot irányítók és a Kft. egy olyan kimutatást készítsenek az 
önkormányzatnak, ami tartalmazza, hogy milyen létszám szükséges, mik lesznek a célok. A 
költségvetés készítésénél szükség van ezekre az adatokra.  
 
Dömsödi Gábor: Amint kialakul a közmunka program, a Kft. be fog számolni a testületnek, ez 
a tegnapi bizottsági ülésen is elhangzott. 
 
Dr. Becsó Károly: Egyetért a szándékkal, de azért ne áltassák magukat azzal kapcsolatban, 
hogy a közmunkának hosszú jövője lesz. A társadalmi szerepét az elmúlt években betöltötte. 
Lehet, hogy fölösleges "túlfejleszteni". A környezetben is munkaerő hiány van és láthatóan 
egyre többen tudnak elhelyezkedni. A hivatal vonatkozásában tehát úgy készüljenek erre az 
átvételre,  hogy fölösleges terheket hosszú távra ne vállaljanak. Véleménye szerint a 
közfoglalkoztatás egy-két éven belül megszűnik, vagy ha meg is marad, minimális létszámot 
fog igényelni.  
 



Dömsödi Gábor: Nem fejleszteni akarják, hanem inkább visszafejleszteni. Egyik pillanatról a 
másikra viszont nem lehet felszámolni. Az viszont valóban látszik, hogy csökken a 
jelentősége és ezzel együtt a létszám is.  
 
Farkas Attila: Az önkormányzatnak arra is föl kell készülnie a következőkben, hogy a 
közmunka annyira vissza fog szorulni, hogy vagy föl kell venni embereket, vagy ki kell adni 
külső vállalkozónak, gondol itt a fűnyírásra.  
 
Dömsödi Gábor: Arra kell készülni, hogy nem lesz, vagy nagyon kevés lesz a közmunkás, 
tehát gépesíteni szükséges. Amit megspórolnak a közmunkánál azzal, hogy egyre kevesebb 
irányítást igényel, rá kell költeni a gépesítésre és egyéb dolgokra.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a bizottsági 
ülésen elhangzott módosítással javasolja 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. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
közfoglalkoztatás a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-től való átvételére 
irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-től 
vissza kívánja venni a közfoglalkoztatással kapcsolatos valamennyi feladatot. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a KFT-vel 2015. január 23-án kötött 
közfoglalkoztatásra vonatkozó megállapodást  megszüntesse 2018. február 1-jével.  
 

2. A Képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy a közfoglalkoztatás átvételére és az 
Önkormányzat általi ellátására vonatkozó részletes szabályokat dolgozza ki, az 
illetékes hivatal, hatóság felé a szükséges intézkedéseket tegye meg, az egyeztetéseket 
folytassa le, amelyet a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-segítsen 
elő. 

3. Az 1-2. pontban meghatározottak személyi, szervezeti, anyagi feltételeinek 
megteremtéséhez szükséges döntést terjessze a képviselő-testület elé a 2018. évben 
induló közmunka program kezdő napjáig. 
 

Felelős:    polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: szöveg szerint 

Dömsödi Gábor: Javasolja, hogy az utolsó napirendi pont előtt, melyet zárt ülésen kell 
tárgyalni, a közérdekű bejelentések, javaslatok kerüljenek megtárgyalásra.  
Szavazásra bocsátja. 
 



A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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A Képviselő-testület a közérdekű bejelentéseket tárgyalja a 20. napirendi pont előtt. 

 Közérdekű bejelentések, javaslatok 
 
Barna Tiborné: Megköszöni, hogy a Mikszáth úton és az Ady Endre úton ismét van 
közvilágítás. 
Jelezték, hogy a Fő utcán nagyon sok a kóbor kutya és sok köztük a nagytestű. Be kellene 
fogni őket. A Nagymező úton a volt zöldséges előtt  le van kordonozva, mi az oka? 
 
Dömsödi Gábor: A közvilágítással az a probléma, hogy a karácsonyi díszkivilágítás 
felhelyezésénél a régi aljzatok zárlatosak lettek. Folyamatosan próbálják a hibákat kijavítani.  
A kóbor  kutyák befogására a Városgazdálkodási Kft-nek van szerződése egy vállalkozóval. 
 
Szilágyi Gábor: A múlt héten 8 db kóbor kutyát fogtak be és most 8 db rókáról érkezett 
bejelentés.  Folyamatosan jelzik a vállalkozó felé a bejelentéseket. 
 
Káposzta Csaba: Köszönetet mond a Cserhát lakótelepen élők nevében, hogy a 3. és az 5. 
épület előtt elkészült a parkoló. Szeretné, ha az 1. épület előtt is  megépítenék. Felhívja a 
figyelmet a kátyúzásra, legalább ott, ahol nagyon nagy lyukak vannak. 
 
Dömsödi Gábor: Meg fogják csinálni, de valószínűleg már csak 2018-ban. A kátyúzáshoz 
hamarosan meglesznek a technikai feltételek és akkor tudnak ilyen munkát végezni.  
Elmondja, hogy fölszedték a fekvőrendőröket , melyeket 5 évig kellett fenntartani.  Most már 
úgy  kerültek  átalakításra, hogy nem jelentenek veszélyt az autókra.  
 
Káposzta Csaba: Ismét megemlíti, hogy a közvilágítás nagyon későn kapcsol be. Inkább egy 
kicsivel fizessenek többet,  hogy még a sötétedés előtt bekapcsolódjon.  
A Posta mellett építkezés folyik, igaz, hogy le van kordonozva,  de szerinte még így is 
balesetveszélyes. A tetőt is bontják, sok az építési törmelék. 
 
Dömsödi Gábor: A megrendelés megtörtént, még nem érkezett válasz. Budapesten egyébként 
egy órával korábban kapcsol be a közvilágítás.   Reggel viszont tovább világít, mint kellene.  
 
Dr. Gajdics Gábor: A Posta mellett az építtető kért közterület használati engedélyt, meg is 
kapta. Előírták neki, hogy kerítse el azt a szakaszt és az ő felelőssége a szabályok betartása és 
betartatása.  
 
Volek György: Szintén a kátyúzás fontosságát hangsúlyozza, illetve felhívja a figyelmet a 
vízelvezető árkok tisztítására. Nagyon el vannak gazosodva,  nem vezetik el a csapadékot. 
Különösen veszélyes ez a Mikszáth útnál. 
 
Dömsödi Gábor: A kátyúzást mihelyt lehet elkezdik, az ároktisztítás pedig valóban régi 
probléma.  
 



Farkas Attila: Jelezték, hogy a piac hátsó bejáratánál van egy nem lebetonozott részt, ahol 
árulni szoktak. Esős időben nagy lesz a sár, valamilyen olcsó megoldást kellene találni.  
 
Dömsödi Gábor: Az egyik projektbe a piac is bekerült és foglalkoznak vele. A piac területe  
nagyon rosszul kihasznált.  Azt a részt már korábban le akarták aszfaltozni, viszont azt 
gondolja, hogy az egész piacot újra kell gondolni.  
Tájékoztatást ad arról, hogy megkezdődött a hasznosi buszmegálló tervezése,  illetve  a 21-es 
úthoz  is két buszmegálló tervezése. Volt Salgótarjánban a Volánnál, hogy hogyan lehetne 
helyi járatokat indítani Pásztóról a 21-es úti buszmegállókhoz. Felvette a kapcsolatot a NIF 
Zrt-vel, hogy le lehetne-e bontani azokat a korlátokat, melyektől most nem lehet 
megközelíteni a buszmegállót. Azon is dolgozik, hogy a buszmegállónál legyen világítás. 
 
Dr. Halász István: A Galamb utcában az egyik közvilágítási lámpánál kiesett két csavar, félő, 
hogy leesik a lámpatest és balesetet okoz.  
 
Káposzta Csaba: A Kórháznál van egy romos ház. Régen az önkormányzaté volt, de a 
kórházé lett a rekonstrukció következtében.  Nem lehetne visszakérni a kórháztól és a helyére 
parkolókat kialakítani?  Parkoló kialakítására alkalmas lenne még a régi salakpálya a kórház 
közelében.  
 
Dömsödi Gábor: Mindenhez pénz kell, idő és türelem. A parkoló kialakítása a pálya helyére 
pénz kérdés, kb. 10 millió Ft. Tudomása szerint a romos ház önkormányzati tulajdon, mert a 
kórház oda akart napelemeket tenni és az önkormányzat hozzájárulását kérte. Mivel nagyon 
sokba került volna a kórháznak a megfelelő körülményeket  kialakítani, máshová helyezték a 
napelemeket. 
 
Nincs több közérdekű bejelentés, az utolsó napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik. 
 
A zárt ülésről külön jkv. készül. 
 
Dömsödi Gábor: Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.  
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 

k.m.f. 
 
 
 

 Dömsödi Gábor      Dr. Gajdics Gábor 
 polgármester                 jegyző 
 
 
 


