
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 18-i  üléséről. 
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, Barna Tibor 
Józsefné, Káposzta Csaba, dr. Kanyó Roland, dr. Halász István, Kerekes Lóránt, Veres Róbert, 
képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző, Juhászné Mustó Mária, Genyéné Batta Nikoletta, Bartus László, 
osztályvezetők,  Szűcs Viktor, Oravecz György, Szénási Sándor – Városgazdálkodási Kft. 
részéről, Oláhné Csákvári Gabriella, dr. Hír János, Borbélyné Válóczi Marianna 
intézményvezetők,   Tari Mihály,  Berzák Gyuláné  Szervezési Osztály munkatársai. 
 
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 8 fő  jelen van.  
Zeke Tamás képviselő úr bejelentette távolmaradását. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.   
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
282/2018. (X. 18.) 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: Farkas Attila polgármester 

 
2. Javaslat a 2018.01.01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló 2/2018. (I. 26.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  

 
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi 

szabályozásáról szóló 19/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
4. Javaslat pályázat benyújtására a TOP-1.1.1-16 azonosító számú, Ipari parkok, iparterületek 

fejlesztése című pályázati felhívásra 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
5. Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. évközi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Szűcs Viktor mb. ügyvezető igazgató 
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6. Tájékoztató a pásztói strand 2018. évi üzemeltetésének tapasztalatairól 

Előterjesztő: Szűcs Viktor mb. ügyvezető igazgató 
 

7. Tájékoztató az iskolabusz üzemeltetésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: Szűcs Viktor mb. ügyvezető igazgató 

 
8. Javaslat a Nógrád Megyei Hírlap ajánlatának elbírálására 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

9. Javaslat Pásztó, Hunyadi utca 1849 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
10. Javaslat KövérGáz Rallye Sportegyesület által szervezendő „Pásztói Szlalom Show”  

megrendezésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
11. Javaslat kedvezményes bérleti díj megállapítására   

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

12. Javaslat a Mátrakeresztesi Erdei Iskola és a Polgármesteri Hivatal műszaki felújításainak 
felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
13. Javaslat az Irinyi utcai szociális lakások kialakításával kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  
  

14. Javaslat a Pásztó 2877/25 hrsz.-ú ingatlan egy részének - 598m2 - megvásárlására vonatkozó 
ajánlatról  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
15. Javaslat Mikszáth Kálmán Líceum kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

16. Javaslat a karácsonyi fénydekoráció beszerzésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
17. Javaslat civil támogatási kérelmek elbírálására 

Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok 
 

18. Javaslat iskolai játszótér megépítéséhez szükséges támogatás elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
19. Javaslat iskolai körzethatár megállapításának véleményezésére 

Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

20. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének ismételt megállapítására 
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 

 
21. Közérdekű bejelentések 
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1. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: Elsőként a lejárt határidejű határozatokról kéri szavazni, majd ezt követően számol be a 
két ülés között történt eseményekről. 
 
Szavazásra bocsátja a 260/2018. (IX. 3.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
283/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület a 260/2018. (IX. 3.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást  
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 262/2018. (IX. 3.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
284/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület a 262/2018. (IX. 3.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást  
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 263/2018. (IX. 3.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
285/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület a 263/2018. (IX. 3.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást  
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 273/2018. (IX. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
286/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület a 273/2018. (IX. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást  
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 278/2018. (IX. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
287/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület a 278/2018. (IX. 26.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást  
elfogadta. 
 
Farkas Attila: A két testületi ülés között két hét telt el. Folyamatosan jönnek hozzá és keresik az 
emberek, ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy nem tart kimondottan fogadónapot, hanem 
bármikor megkereshetik.  
Szeptember 29-én rendezték meg a városban  a szőlő és bor ünnepet, szüreti felvonulással, a 
hagyományoktól eltérően szombati napon. Sokak véleménye szerint szerencsésebb a szombati 
megrendezés, mert másnap nincs munkanap.  A rendezvény jól sikerült, sok látogatója volt.  
Október 1-jén volt az idősek világnapja, melyet méltó módon két helyszínen is megünnepeltek. 
Megköszöni a Művelődési Központ és a Gondozási Központ vezetőinek a segítséget.  
Október 6-áról koszorúzással emlékeztek meg.  
Találkozott a SIC Hungary Kft. vezetőjével a céghez vezető úttal kapcsolatban. A saját költségükön 
kiépítették az utat, viszont a pásztói lakosok is használják.  Erre novemberben vissza fognak térni, mi 
legyen a megoldás.  
A sport pályázattal kapcsolatban több egyeztetés is történt az eltelt időszakban.  
Megrendezték  a szociális városrehabilitáció keretében a Roma Fórumot. Sok hasznos gondolat 
hangzott el, csak sajnos kevés volt a résztvevő. 
Elkísérte a Rozmaring Népdalkört Jászfényszarura, ahol több fellépő együttes is volt. 
Hagyományosan koszorúzással emlékeztek meg Csohány Kálmánról a születésnapján. 
Felkereste Máté Csaba, az ÉRV Zrt. Divízió igazgatója, akivel arról tárgyalt, hogy Pásztó, Tar és 
Mátraszőlős esetleg közösen pályázhatna szennyvíztisztító telep létesítésére. Ezzel kapcsolatban még 
további egyeztetések szükségesek.  
Tegnap külső segítséggel felmérték, hogy  Pásztón a szelektív hulladékgyűjtők környékén mennyibe 
kerülne egy kamerarendszer kiépítése, erre árajánlatot fognak adni.  
Szintén tegnap megkeresték a Zsigmond Király Egyetemről, hogy több városban már jól működik az 
úgynevezett Senior Akadémia. Pásztó is csatlakozni fog ehhez. Az 50 éven felüli korosztálynak szól, 
teljesen ingyenesek lesznek az előadások, sok érdekes témával. Az első előadás december 4-én lesz, 
majd jövőre februártól májusig további 8 előadás várható.  
 
Szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
288/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást elfogadta.  
 

2. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 2018.01.01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló 2/2018. (I. 26.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Farkas Attila  szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelete  
a 2018.01.01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló  
2/2018. (I. 26.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 

3. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról 
szóló 19/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Az önkormányzat támogatja a hátrányos helyzetű, felsőoktatásban tanuló hallgatókat. 
A szeptemberi testületi ülésen felmerült, hogy kevesen pályáznak, illetve alacsony a pályázható 
összeg.  A jelenlegi módosítás célja, hogy minél szélesebb körben tudják ezt a támogatást igénybe 
venni. Ezért módosítanának a jövedelemkorláton, illetve a támogatási összeget a duplájára emelnék.  

 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Bartus László:  A 2. §-ban lenne némi módosítás, melyet a bizottsági ülésen ismertetett és így 
hangzik: „Az önkormányzati ösztöndíj egy hónapra megállapítható  maximális összege 10.000.-Ft. „ 
  
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
rendelet módosítást. Örül annak, hogy kedvezőbbek lettek a feltételek és a támogatás összege is 
emelkedni fog. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet 
módosítást.  
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Farkas Attila  szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
12/2018.(X. 19.)  önkormányzati rendelete 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
helyi szabályozásáról szóló 19/2014 /VI.27./ önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve). 
 

4. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat pályázat benyújtására a TOP-1.1.1-16 azonosító számú, Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése című pályázati felhívásra 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila: Az önkormányzat két évvel ezelőtt már elnyert egy TOP-os pályázatot az Északi 
iparterület kialakítására és most lehetőség nyílt egy kisebb volumenű, de nagyon hasznos pályázat 
benyújtására a Déli iparterületre, ez az ÉLGÉP térsége. 
Itt ugyan az önkormányzatnak eléggé kevés területe van és az is szétszabdalt, viszont lehetőség volna 
egy kisebb csarnok felépítésére. Ezt a pályázatot október 24-ig lehet benyújtani, tehát eléggé szűkös 
a határidő. A pályázat 100 %-os támogatottságú és 100 millió Ft-os nagyságrendű összegre lehet 
pályázni.  
 
Kérdés 
 
Dr. Halász István: A térképen Farkas Attila polgármester közreműködésével pontosítják a leendő 
épület helyét, illetve az út helyzetét. Kérdése, hogy milyen teherforgalomra lenne tervezve? Ugyanis 
néhány évvel ezelőtt egy lovasverseny alkalmával egy nyergesvontató nem tudott befordulni az útra. 
Annyira keskeny az a rész, hogy fizikai képtelenség oda bekanyarodni. Mutatja a térképen, hogy 
honnan kellene bejáratot nyitni. 
 
Genyéné Batta Nikoletta: Ha a Gyöngyösi útról lenne a behajtás, akkor nem tudják a pályázatban 
megvalósítani az ÉLGÉP lakótelepre bevezető utat.  Esetleg ki lehetne szélesíteni, amennyiben az 
megvalósítható.  
 
Farkas Attila: Egyeztetni kell a tervezővel. Valóban az lenne a legcélszerűbb, ha ki lehetne szélesíteni.  
Nagyon fontos lenne, hogy az ipari terület növekedjen. Több kisebb cég is érdeklődött az utóbbi 
időben. Többnyire olyan csarnokot keresnek, ahová azonnal be tudnának költözni.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Úgy lenne jó kialakítani, hogy az iparterület gépkocsival körbejárható lenne.  
 
Farkas Attila: Nem biztos, hogy erre elég lenne a forrás és az ottlakók sem örülnének, ha a házaik 
előtt teherforgalom lenne.  
 
Káposzta Csaba: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a jelenlegi utat meg lehetne hagyni gyalogos és 
biciklis forgalomnak és inkább mellette megépíteni egy olyan utat, ahol kamion is tud közlekedni.  
 
Farkas Attila:  Ez nem kivitelezhető, mivel október 24. a benyújtási határidő és egy új utat meg kell 
terveztetni.  
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, mivel az a  
város érdekét szolgálja. Úgy érzi viszont, hogy az előkészítés kissé csorbát szenvedett, mert sok új 
információt csak most tudtak meg. Kéri, hogy a jövőben az előkészítés alaposabb legyen és több 
tájékoztatást kapjanak a képviselők. Amennyiben még módosítható a terv, kéri, hogy ne csak 1 
tonnás teherautóval legyen megközelíthető a terület. 
 
Farkas Attila: Egyetért abban, hogy kevés idő volt az előkészítésre és szerinte is az egyik legfontosabb 
dolog egy pályázatnál a megfelelő előkészítés. Viszont ez olyan lehetőség, melyet kár lenne 
elszalasztani. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
289/2018. (X. 18.)  számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a TOP-1.1.1-16 
azonosító számú, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra pályázat benyújtására tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a TOP-1.1.1-16 azonosító számú, Ipari 
parkok, iparterületek fejlesztése elnevezésű, 100% támogatási intenzitású pályázati felhívásra 
pályázatot nyújtson be. 

 
Határidő: szöveg szerint, haladéktalanul, de legkésőbb 2018. október 24-ig 
Felelős: polgármester 
 

5. NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. évközi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Szűcs Viktor mb. ügyvezető igazgató 
 
Kérdés 
 
Farkas Attila: A Városgazdálkodási Kft-nek év elején megállapított előirányzatot  szeptember végére 
kb. 90 %-ban felhasználták. Ennek oka, hogy voltak olyan előre nem látható tényezők, melyek nem 
szerepeltek az üzleti tervben, mint pl. a strand, a közmunka program, az ifjúsági táborral kapcsolatos 
plusz kiadások.  
Van egy olyan dolgozó is, aki miatt büntetést kell fizetnie a Kft-nek, mert feljelentette a munkahelyét. 
2016.évi munkaügyi vétségből fakadó fizetési kötelezettsége is van a Kft-nek és ez meglepte. Erről 
korábban nem hallott sem mint képviselő, sem mint alpolgármestert. Miről van itt pontosan szó? 
 
Szűcs Viktor: A társaság 2016-ban olyan alkalmazottat vett föl új dolgozóként, aki már munkaügyi 
bértámogatásban részesült. Volt egy egyhetes időszak, amikor papíron már nem dolgozott a Kft-nél, 
a valóságban pedig igen. Már ebből is eredt egy kisebb összegű büntetés. A Munkaügyi Bíróság azt is 
megállapította, hogy nem álltak fenn azok a feltételek, hogy a dolgozót munkaügyi bértámogatással 
foglalkoztassák. A határozat értelmében azt a támogatást, melyet a Kft. megkapott a dolgozó után, a 
Munkaügyi Központ visszakövetelte. Ez a támogatás egyébként 8 hónapig jár és a bruttó bér 70 %-át 
támogatja a Munkaügyi Központ.  
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Farkas Attila: A határozati javaslatban a Kft. részére nyújtandó további előirányzat összege 
kipontozva szerepel. A tegnapi bizottsági ülésen megállapodtak, hogy további 10.889 eFt-ot   kapjon 
a Kft. a működési célú kiadásaira. Az is fölmerült, hogy amennyiben nem lesz szükség a teljes 
összegre, a fennmaradó részt nem használhatják föl. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Sándor Balázs: A tegnapi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ez a 10.889 eFt nem biztos, hogy 
teljes egészében felhasználásra kerül. Ezért úgy gondolja, hogy a határozati javaslat 3. pontjában ne 
az szerepeljen, hogy „kifizetésre kerüljön”, hanem az hogy „a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2018. évi működési célú előirányzatát 10.889 eFt-tal megemeli.”  A módosítást a 
költségvetési rendeleten át kell vezetni. 
 
Farkas Attila: Megkérdezi az előterjesztőt, befogadja-e a módosítást. 
 
Szűcs Viktor: Igen, befogadja.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az évközi beszámolót és a Felügyelő 
Bizottság véleményét is figyelembe véve az ismertetett módosítással elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
290/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásáról szóló évközi tájékoztatót és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. gazdálkodásáról szóló évközi tájékoztatót elfogadja. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tájékoztatóban szereplő 
tevékenységek eredményével a korábbi képviselő-testületi határozatoknak megfelelően a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Pásztó Városi Önkormányzat felé 
elszámol. 

Személyszállítás: 268/2015. (IX.3.) Határozat 
Ifjúsági Tábor: 264/2016. (XI.10.) Határozat 
Városi Strand: 88/2015. (IV.17.) Határozat 
                        372/2015. (XI.26.) Határozat 
 

              Felelős: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 Határidő: 2018. október 31. 
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3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi működési célú előirányzatát  10.889 
eFt-tal megemeli.  A módosítást a költségvetési rendeletben át kell vezetni. 
 
Felelős: Juhászné Mustó Mária pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2018. december 10. 

 
6. NAPIRENDI PONT: 

 
Tájékoztató a pásztói strand 2018. évi üzemeltetésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 

Szűcs Viktor: Az előterjesztés a Felügyelő Bizottság ülése előtt készült. A FEB ülését követően néhány 
pontban módosult az anyag.  A módosítást külön lapon megkapták a képviselők. 
  
Farkas Attila: A tegnapi bizottsági ülésen a kérdéseire megkapta a választ. A 2017. évhez képest a 
strand forgalma mintegy 10 %-kal csökkent, emiatt a bevétel is ilyen mértékű csökkenést mutatott.  
A képviselő-testületnek el kell gondolkodnia azon, hogy jövőre a strand működésén néhány dologban 
változtassanak. A bizottsági ülésen elmondták, hogy vannak még egyéb költségek, melyek november 
végén fognak jelentkezni és ehhez kér a Kft. támogatást. A bizottsági ülésen 8 millió Ft plusz 
támogatásban állapodtak meg, ezért a határozati javaslatban kipontozott rész helyébe ez az összeg 
kerüljön.  
 
Kérdés 
 
 Dr. Sándor Balázs: Az előterjesztéshez képest a határozati javaslat kiegészül egy harmadi ponttal. 
Ebben az szerepel, hogy a strand üzleti éve ne január 1-től december 31-ig tartson, hanem október 1-
től szeptember 30-ig.  
Itt is némi pontosítás szükséges, hiszen üzleti éve a Kft-nek van és a strand tekintetében változna 
meg a beszámolás időintervalluma.  
 
Szűcs Viktor: Igen, ők is erre gondoltak.  
 
Dr. Halász István: A napirendtől kissé eltérve megjegyzi, hogy Polgármester úr elfelejtette bemutatni 
Pásztó város új jegyzőjét, dr. Sándor Balázs személyében. 
A Pénzügyi és TEF Bizottság részletesen megtárgyalta a strandról szóló beszámolót. Erre mindig 
kiemelet figyelmet fordítanak, mivel évről-évre jelentős veszteséget termel.  A beszámolót 
elfogadásra javasolják. A Felügyelő Bizottság is megtárgyalta és szintén elfogadásra javasolják. 
 
Farkas Attila: Elnézést kér, hogy nem mutatta be az új jegyzőt. Közel három év telt el azóta, hogy dr. 
Sándor Balázs elment a hivatalból és most már több, mint két hete ismét ő a város jegyzője. Számára 
ez annyira természetes, mintha el sem ment volna.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta. 
  



 

 

10 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
291/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Pásztó Városi Strandfürdő 2018. évi működéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. Pásztó Városi Strandfürdő 2018. évi működéséről szóló tájékoztatást elfogadja. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 372/2015. (XI.26.) számú határozat 
értelmében, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére Pásztó Városi 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Városi Strandfürdő üzemeltetésére biztosított 
előirányzatból számla ellenében  8.000.000.- Ft-ot átutal 2018. november 30-ig a Kft.     OTP 
Bank Nyrt.-nél vezetett 11741024-20024073 számú bankszámlájára. 
 
Felelős:  Farkas Attila polgármester 
   Juhászné Mustó Mária pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2018. november 30. 

  
3.  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Pásztó Városi 

Strandfürdő minden év október 1-től minden év szeptember 30-ig terjedő időszak 
vonatkozásában teljesítse a képviselő-testület felé a beszámolási kötelezettségét, továbbá a 
működésével kapcsolatos beszámoló elkészítési határideje minden év október 31-re 
módosuljon. 

 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
  Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 

7. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató az iskolabusz üzemeltetésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: Szűcs Viktor  ügyvezető igazgató 
 
Szűcs Viktor: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és  a határozati javaslat kissé 
módosul. Ezt szintén kiosztották a képviselőknek. 
 
Farkas Attila: A Kft. 2015. évtől rendelkezik a busszal. Leginkább a hasznosi és mátrakeresztesi 
gyermekek iskolába szállítására használják. Az üzemeltetésével kapcsolatban aggályok merültek fel, 
ugyanis a busz jövőre már 13 éves lesz.  EMMI rendelet írja elő, hogy 13 évesnél idősebb busz nem 
alkalmas gyermekek szállítására. A busz sajnos folyamatosan veszteséget is termel.  
Az előterjesztésben szerepel, hogy mennyi kiadás várható még ebben az évben a busszal 
kapcsolatban. Azt most nem fogja javasolni, hogy adják el a buszt, viszont mindenképpen át kell 
gondolni a továbbiakat. Az előterjesztésben  két határozati javaslat szerepel, tegnap abban egyeztek 
meg, hogy összevonják a kettőt. Az 1. pontban szerepel, hogy a tájékoztatót elfogadja a testület, a 2. 
pontban pedig, hogy a buszt 2018. december 31-ig üzemeltetik, illetve a tevékenységet kiszervezik. 
A FEB is a tevékenység kiszervezését javasolja.  
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: Az előterjesztésből látható, hogy a buszt kedvezményesen igénybe vevők 
miatt mindössze 73 eFt veszteség keletkezett. Úgy érzi, a civil szervezetek és alapítványok érdemesek 
arra, hogy ilyen jellegű kedvezményben részesüljenek. 
Sajnos a gépjármű elöregedett, nagyon sokat kellene rá költeni. Le kellene cserélni, mert 
szükségesnek látja, hogy a városnak legyen egy olyan busza, melyet széles körben lehetne 
hasznosítani. Keresni kell a pályázati lehetőséget.  
 
Farkas Attila: Sajnos jelenleg nincs ilyen pályázat és az önkormányzat nem is pályázhat ilyen nagy 
buszra. A gyermekek eljuttatása az iskolába önkormányzati feladat, a busz üzemeltetése viszont nem 
az.  Pontosítja, hogy a busz egész évben több millió Ft veszteséget okozott a Kft-nek. Ez pedig évről 
évre csak növekedne. Azt a pénzt, melyet a buszra kellene költeni, inkább tegyék hozzá a civil 
támogatási kerethez 2019-ben. 
Az önkormányzat nem tudja a jogszabályoknak megfelelően üzemeltetni a buszt és továbbra is azt 
mondja, hogy a tevékenységet ki kell szervezni.  Nem szabad fölösleges kockázatot vállalni, mert 
bármikor történhet baleset is. A civil szervezeteket pedig másképp is tudják támogatni.  
 
Barna Tiborné: Az elmondottak alapján arra következtet, hogy a gyermekek eljuttatása az iskolába, 
óvodába vállalkozó megbízásával fog történni. 
 
Farkas Attila: Igen, vállalkozót fognak ezzel a feladattal megbízni, a határozati javaslat szerint. 
 
Kerekes Lóránt: Amennyiben kiszervezik a tevékenységet, a buszt jó lenne eladni. 
 
Farkas Attila: Támogatja a busz eladását. Úgy gondolta, hogy a november végi testületi ülésre be 
fogják terjeszteni a javaslatot. Nem tudja viszont, mennyire van kereslet egy 13 éves busz iránt.  
 
Káposzta Csaba: Amennyiben sikerülne eladni, jó lenne helyette legalább egy 9 személyes kisbusz. A 
városi rendezvényekre is a busszal szállították Hasznosról és Mátrakeresztesről a lakosságot, illetve 
Pásztóról is a két településrészre. 
 
Farkas Attila: Támogatja az ötletet. Ha sikerül jó áron eladni a buszt, az árából lehet, hogy tudnának 
venni egy jobb állapotú kisbuszt.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolják a Polgármester úr által ismertetett módosítással. 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű  szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta. 
  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
292/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltett iskolabusz működéséről szóló évközi 
tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza: 
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1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. által üzemeltett iskolabusz működéséről szóló évközi tájékoztatót elfogadja. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. által üzemeltett iskolabusz működtetését 2018. december 31. napjával 
megszünteti, illetve kiszervezi. 
 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Mátrakeresztes illetve Hasznos városrészekből történő iskolás és óvodás gyermekek 
szállítására vonatkozólag külsős vállalkozókkal (vállalkozásokkal) kezdeményezzen 
tárgyalásokat. 
 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
Határidő: 2018. november 30. 

 
8. NAPIRENDI PONT: 

 
 Javaslat a Nógrád Megyei Hírlap ajánlatának elbírálására 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila:A tegnapi bizottsági ülésen nem tudtak konkrét döntést hozni, mert bizonyos 
információk hiányoztak. A mai napra azonban ezeket sikerült beszerezni. 
Az egyik az volt, hogy a Nógrád Megyei Hírlap elfogadja-e azt, hogy Pásztóról kéthavonta jelenne meg 
egy teljes oldal. A lapot 3700 pld-ban rendelnénk meg 1/3 áron, mely így 45 Ft/db lenne. Ezt minden 
háztartásba eljuttatnák. Minden második hónapban pedig megjelenne a Pásztói Hírlap. A 
költségvetésben elég lenne jövőre is ugyanannyi összeg, mint amennyi az idén volt. 
A terjesztést és annak a díját is vállalja a Nógrád Megyei Hírlap. Szóban azt az ígéretet tették, hogy a 
kézbesítést egy nap alatt meg tudják oldani.  
A határozatban is az szerepeljen, hogy kéthavonta, 3700 pld-ban, 1/3 áron megvásároljuk a Nógrád 
Megyei Hírlapot.  
Ezzel elérnék azt, hogy a város lakói minden hónapban értesülnének az aktuális hírekről. 
 
Kérdés 
Vélemény, észrevétel 
 
Kerekes Lóránt: Örül annak, hogy ilyen formában jutnak el a hírek az emberekhez. 
 
Káposzta Csaba: Mivel a Nógrád Megyei Hírlap minden előfizetőhöz eljut,  a pásztói történésekről így 
nem csak a pásztón lakók fognak értesülni. Ezt nagyon jónak tartja.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az ismertetettek 
szerint támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű  szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
293/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Nógrád Megyei Hírlap pásztói oldal 
megjelentetésére irányuló ajánlatát és az alábbiak szerint dönt.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat a lakosság tájékoztatása érdekében a várost érintő fontosabb 
eseményekről 1 oldal terjedelemben híreket jelentet meg a Nógrád Megyei Hírlapban 2019. január 1. 
napjától kezdődően minden páratlan hónapban. 
 
Az önkormányzat a Nógrád Megyei Hírlapot a piaci ár 1/3-áért, bruttó 45 Ft/db áron vásárolja meg, 
alkalmanként 3700 pld-ban.  
A Nógrád Megyei Hírlap saját terjesztőin keresztül juttatja el minden pásztói háztartásba az újságot. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak értelmében a 
szükséges szerződést kösse meg.  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

9. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Pásztó, Hunyadi utca 1849 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: Több alkalommal kérték már ennek a területnek az értékesítését, viszont az előző 
képviselő-testület elutasította a kérelmet. Indoka, hogy a szóbanforgó terület később még alkalmas 
lehet parkolóhelyek kialakítására. A tegnapi bizottsági ülésen is az volt a javaslat, hogy ne 
értékesítsék.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű  szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
294/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dudás Bertalanné 3060 Pásztó, Baross G. u. 11. 
szám alatti lakos részére nem értékesíti a 1849. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, 
tekintettel arra, hogy az ingatlan alkalmas önkormányzati feladatok ellátásának biztosítására. 
 

10. NAPIRENDI PONT:  
 
Javaslat KövérGáz Rallye Sportegyesület által szervezendő „Pásztói Szlalom Show”  megrendezésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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Farkas Attila: A kérelmező Pásztó belvárosában szeretne egy rallye showt rendezni. Két időpontot is 
megjelölt, október 28-át és november 4-ét.  
November 4-e nemzeti gyásznap, tehát akkor semmiképpen nem lehet, október 28. pedig túl közel 
van. Tegnap a bizottság nem hozott döntést, ugyanis több kérdés fölmerült. Abban maradtak, hogy 
ma, a testületi ülés előtt újra megtárgyalják.  
A bizottsági ülésen fölmerült egy másik javaslat, melyet majd a bizottság elnöke ismertet.  
 
Kérdés 
 
Káposzta Csaba: A két időpont valóban közel van, viszont nem lehetne-e eltolni november 11-re? 
Október 30-án úgyis lesz rendkívüli testületi ülés, akkor tudnának dönteni.  
   
Dr. Kanyó Roland: Azt nem tudják, hogy a kérelmezőnek a november 11. megfelelő -e. Egyeztetni 
kellene velük.  
 
Dr. Halász István: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy mivel egy ilyen verseny megrendezéséhez 
elég sok szakhatósági engedély szükséges, alaposabb előkészítés után, jövő év tavaszán rendezzék 
meg. A rendezvény komoly felelősséggel jár mind az önkormányzat, mind a szervezők részéről.  
 
Káposzta Csaba: A kérelmező valószínűleg október 30-ig be tudja szerezni a szükséges engedélyeket. 
Korábban három ilyen rendezvényük is volt a vámudvarban. Meg kellene őket kérdezni, hogy 
megfelelő-e számukra a november 11.  
 
Farkas Attila: Megbízza Káposzta Csabát, egyeztessen a kérelmezővel a november 11-i időponttal 
kapcsolatban.  Abban igazgat ad dr. Halász Istvánnak, hogy célszerűbb lenne tavasszal megrendezni.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság részéről a verseny megrendezésének elvi akadálya 
nincs,  viszont a kérelemben szereplő időpontok egyiként sem javasolja.  Alaposabb előkészítés után, 
2019. tavaszán javasolják a verseny lebonyolítását.  
 
Farkas Attila:  Egyetért a bizottság véleményével és a maga részéről jelenlegi formájában nem 
támogatja a kérelmet, illetve határozati javaslatot. 
 
Dr. Sándor Balázs: Javasolja, hogy a határozati javaslat  a következőképpen módosuljon: 
„A Képviselő-testület a kérelemben  megjelölt két időpont egyikét sem tudja támogatni az  autós 
ügyességi verseny megrendezésére a Pásztó Hunyadi u- Nagymező u- Kölcsey utca útvonalakon. 
A képviselő-testület elviekben hozzájárul – egy alaposabb előkészítés után - az autós ügyességi 
verseny 2019. tavaszán történő megrendezéséhez, amennyiben az a törvényi feltételeknek megfelel 
és a szükséges szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak. „ 
 
Farkas Attila: Befogadja Jegyző úr módosító javaslatát. 
Szavazásra bocsátja a módosított 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 
295/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a KövérGáz Rallye 
Sportegyesület kérelméről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület a kérelemben  megjelölt két időpont egyikét sem tudja támogatni az  

autós ügyességi verseny megrendezésére a Pásztó Hunyadi u- Nagymező u- Kölcsey utca 
útvonalakon. 

 
2. A képviselő-testület elviekben hozzájárul – egy alaposabb előkészítés után - az autós 

ügyességi verseny 2019. tavaszán történő megrendezéséhez, amennyiben az a törvényi 
feltételeknek megfelel és a szükséges szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak.   

  
SZÜNET 
SZÜNET UTÁN 
 
Farkas Attila megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből  8 fő jelen van.  
 

11. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat kedvezményes bérleti díj megállapítására   
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: A Cserháti Romákért Egyesület képviselője kérelemmel fordult az önkormányzathoz,  
hogy november 24-én egész napra szeretnék kibérelni a Művelődési Ház nagytermét, 50 %-os 
kedvezményes áron.  Az önkormányzatnak van helyi rendelete a bérleti díjakról és annak alapján kb. 
150 eFt lenne egy napra a bérleti díj. Ennek mérséklését kéri.  
Támogatja a kérelemben szereplő 50 %-os kedvezmény megadását. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
296/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Cserháti Romákért Egyesület 
kérelmét, mely az általuk a művelődési házban 2018. novemberében rendezendő konferenciát 
érintően kedvezményes bérleti díj megállapítására irányul.  
 
A Képviselő-testület támogatja a bérleti díj 50%-os kedvezménnyel történő megállapítását. 
Felhatalmazza a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatóját, hogy az intézmény 
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szabályzatában foglaltaktól eltérően ezzel a kedvezménnyel állapítsa meg a nagyteremben 
rendezendő konferencia bérleti díját. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója 
 

12. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Mátrakeresztesi Erdei Iskola és a Polgármesteri Hivatal műszaki felújításainak 
felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Több ok miatt is kéri a tárgyban szereplő felújítások műszaki és pénzügyi 
felülvizsgálatát. A Mátrakeresztesi Ifjúsági táborban fűtéskorszerűsítést és egyéb jelentős felújítást 
hajtottak végre, melyeknek a műszaki kivitelezése nem volt teljesen megfelelő, a fűtéssel pedig a mai 
napig problémák vannak. Ezért kéri a testület felhatalmazását, hogy egy külső szakértőnek adhasson 
megbízást az elvégzett munkák felülvizsgálatára. 
A Polgármesteri Hivatal épületében történt felújításokkal kapcsolatban is szeretne ilyen vizsgálatot 
lefolytatni. Van olyan vállalkozó, aki két évvel ezelőtti számlával kereste meg a képviselő-testületet.  
A határozati javaslatot pedig szeretné egy harmadik ponttal kiegészíteni, mégpedig arra 
vonatkozóan, hogy 2014. évtől kezdődően minden egyéb megbízási szerződésre is terjedjen ki az 
átvilágítás a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzatot érintően.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Sándor Balázs:  Csak a pontosság kedvéért javasolja, hogy a határozati javaslatban az egyéb 
megbízási szerződéseken kívül a vállalkozói szerződésekre is terjedjen ki a vizsgálat.  
 
Farkas Attila: Teljes mértékben egyetért.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot az ismertetett kiegészítéssel. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
297/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Mátrakeresztesi 
Ifjúsági Tábor és a Polgármesteri Hivatal műszaki felújításainak felülvizsgálatára szóló javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Mátrakeresztesi Ifjúsági Táborban  elvégzett műszaki beruházások műszaki, pénzügyi, 
gazdaságossági és jogszerűségi szempontok szerinti átvizsgálását a 2014. évtől kezdődően 
elvégeztesse. 
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2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Polgármesteri Hivatal épületében elvégzett műszaki felújítások, műszaki, pénzügyi, 
gazdaságossági és jogszerűségi szempontok szerinti átvizsgálását a 2014. évtől kezdődően 
elvégeztesse.  
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy minden egyéb, a Pásztói 
Polgármesteri Hivatalt és a Pásztó Városi Önkormányzatot érintő megbízási és vállalkozási 
szerződést 2014. január. 1. napjától kezdődően felülvizsgáltassa.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
13. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat az Irinyi utcai szociális lakások kialakításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  

 
Farkas Attila: Korábban úgy döntött a képviselő-testület, hogy a Start közmunka program keretében 
kialakít 2 db szociális bérlakást.  2017-ben megvett az önkormányzat az Irinyi utcában egy ingatlant 
és kérték is a Munkaügyi Központtól, hogy adja meg a lehetőséget, hogy ott épülhessen föl 2 
közmunka program keretében 4 db szociális bérlakás. Erre meg is kapták az engedélyt és a kivitelezés 
is elkezdődött. Sajnos azonban,  nagyon sok hiba történt. Az a kolléga, aki készítette a terveket, már 
nem is dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. Amikor ablakcserére került volna sor,  a statikus 
megállapította, hogy az épület műszaki állapota erősen kifogásolható. Amikor elkezdték a bontást, 
kiderült, hogy a főfalak nem is főfalként szolgáltak, hanem üregesek, a nyílászárókat sem tudták 
kicserélni. Kimentek az épülethez több műszaki szakemberrel, építésszel, akik egyöntetűen azt 
mondták, hogy nagyon sokba kerülne az épületet befejezni. Ezek után kértek egy statikusi véleményt, 
valamint költségbecslést építési vállalkozótól, aki azt mondta, hogy minimum 40 millió Ft-ba kerülne 
az épület befejezése.  Ez brutális összeg, a költségvetésünkben ebben az évben 10 millió Ft lett erre a 
célra elkülönítve. Két lehetősége van a városnak. Az egyik, hogy szerez valahonnan minimum 40 
millió Ft-ot és befejezi az épületet, melyet egyébként nem éri meg ennyi pénzért felújítani.  Az 
épületnek 2018. február 28-ra készen kellett volna lenni és szóban úgy is lett jelentve, hogy készen 
van. A Munkaügyi Központ folyamatosan érdeklődik,  hogy mikor lesz használatbavételi engedély és 
mikortól funkcionál a célnak megfelelően.  
Javasolja, hogy döntsön úgy a testület, hogy ezt a vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni az 
önkormányzat és visszafizetni a 3.119 eFt-ot. A legyártott nyílászárókat pedig meg kell próbálni 
eladni.  
Felmerült az is, hogy nem tudnák-e mégis befejezni a közmunka programban. Sajnos nem, ugyanis 
komoly szakmunkát igényel. Még nem tudja, mi lesz az épülettel, az önkormányzat árverésen 
vásárolta. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. Mindenképpen a kár minimalizálására kell törekedni, adott esetben az ingatlan 
értékesítését is át kell gondolni, vagy esetleg a más célú hasznosítást.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
298/2018. (X. 18.) számú határozata 
  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Irinyi u-i (203/13 
hrsz.) szociális lakások kialakításával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szociális lakások – Pásztó 203/13 hrsz – felújítását a további döntésig felfüggessze.  
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét hogy a beépítésre nem került anyagok értékét, azaz 3.119.302,- 
Ft-ot visszafizesse a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak a 2017/2018. évi helyi sajátosságok 
közmunkaprogramban felvett támogatásból. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője  
 

14. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Pásztó 2877/25 hrsz.-ú ingatlan egy részének - 598m2 - megvásárlására vonatkozó 
ajánlatról  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: A tegnapi bizottsági ülésen többféle vélemény is elhangzott. Volt olyan vélemény, hogy 
nagyobb területet kellene fölkínálni, mert így marad még 1073 m2. A Zöld város projekt keretében 
arra a területre kerülne egy gyaloghíd, mely a Kishegyen történő rendezvény esetén a 
személygépkocsik részére menekülő útvonalat is jelentene. 
Javasolja, hogy az 598 m2-t értékesítsék, illetve azzal is egyet tudna érteni, hogy a maradék 1073 m2-
ből még lehetne értékesíteni, viszont nem az egészet.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Először is meg kell várni az értékbecslést. Lehet, hogy annak alapján még azt a 
területet sem fogja megvásárolni, melyre a kérelmet benyújtotta. Az értékbecsléstől maximum 20 %-
kal térhet el a képviselő-testület. 
Pontosan ki kell számolni azt is, mekkora területre lenne szükség a híd megépítéséhez. 
 
Dr. Sándor Balázs: Annak most a határozati javaslat szempontjából nincs relevanciája, hogy mekkora 
területet értékesítsen a testület, illetve a kérelmező megjelölte, hogy mennyit szeretne ő 
megvásárolni. Az értékbecslés lesz a meghatározó.  
 
Dr. Halász István:  A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. Egy régen húzódó ügy oldódna meg. 
 
Farkas Attila 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 
299/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó 2877/25 hrsz.-
ú ingatlan egy részének – 598 m2- megvásárlására vonatkozó ajánlatról szóló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Pásztó, 2877/25 hrsz.-ú ingatlan forgalomképességének besorolását 
helyi döntés alapján módosítani kívánja, forgalomképtelen vagyoni körből üzleti 
(forgalomképes) vagyoni körbe helyezi, mivel a forgalomképtelen besorolást a vonatkozó 
törvényi és helyi rendeleti előírások nem indokolják. Erre vonatkozó rendeletmódosítást a 
következő éves terv szerinti testületi ülésre be kell terjeszteni. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: jegyző 
 
2. A Képviselő-testület a Pásztó, 2877/25 hrsz.-ú 1671 m2 területű, kivett közterület 

megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanból 598 m² területet értékesíteni kívánja- 
amennyiben az árban megegyezés születik - Huczek Mihály és Huczekné Rétvári Mónika 
részére.  
 

3. Egy független ingatlanforgalmi szakértővel a területre vonatkozó értékbecslést el kell 
készíteni. 

Határidő: 2018. november 
Felelős: polgármester 
 

15. NAPIRENDI PONT: 
  
              Javaslat Mikszáth Kálmán Líceum kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A gimnázium ettől a tanévtől német kéttannyelvű gimnáziumként is működik a francia 
mellett. 2004. május 1-től az Unió semmilyen támogatást nem ad a tanárok béréhez, ezért ők is 
ugyanannyi bért kapnak, mint a magyar pedagógusok. Ezért már annyira nem vonzó dolog Nyugat-
Európából Magyarországra eljönni tanítani.  
A Líceum vezetése azt kérte a képviselő-testülettől, hogy a kéttannyelvű tanárok részére tegyék 
lehetővé a lakások kedvezményes, vagy térítésmentes bérletét. 
Jelezte Jegyző úr és Osztályvezető úr is, hogy különbséget nem lehet tenni a bérlők között. Ezért azt 
javasolják, hogy a Líceum két alapítványa kapjon támogatást az önkormányzattól, melyből a 
kéttannyelvű tanárok részére tudnak segítséget nyújtani.  
A város számára ez nagyon fontos, hiszen a Líceum Nógrád megye egyik legjobb intézménye. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Dr. Halász István:  A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
300/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mikszáth Kálmán Líceum kérelmét, 
mely anyanyelvi pedagógusok lakbértámogatására irányul.  
 
1. A Képviselő-testület pénzügyi támogatást nyújt a kérelemben megfogalmazott célhoz az 

intézmény alapítványain keresztül az alábbiak szerint: 
• a Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány részére 940 eft, 
• a Pásztói Életesély Alapítvány részére 400 eft 
támogatást biztosít. 
 

2. Az alapítványok a támogatási összeggel 2019. szeptember 30-ig kötelesek elszámolni. Az az 
alapítvány, amely a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a következő 
évben nem jogosult támogatásra. 
 

3. A támogatást két részletben kell átutalni a támogatottaknak. 2 hónapra jutó támogatást 2018. 
november 15-ig, 8 hónapra jutó támogatást 2019. február 15-ig. 
 

4. A 2018. évben kifizetendő támogatást a költségvetés következő módosításánál kell átvezetni. 
 
Határidő: szöveg szerint 

Felelős: polgármester 

16. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a karácsonyi fénydekoráció beszerzésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Azért kell új fénydekorációt beszerezni, mert a régebbiek egy-két kivétellel sajnos mind 
zárlatosak lettek.  Kértek árajánlatot a megjavíttatásukra, és 70.000 Ft/db áron vállalnák. 
Utánanéztek az interneten és ettől olcsóbban majdnem új elemeket lehet vásárolni.  Ez azt jelenti, 
hogy kb. 40-45 eFt/db áron olyan dekorációs elemeket lehet vásárolni, melyek Németországban 
különböző plázákban beltérben voltak használva, tehát szinte újnak mondhatók. Egy év garancia is 
van az elemekre.  
Arra tesz javaslatot, hogy a javíttatás helyett ezeket a használt elemeket vásárolja meg az 
önkormányzat.  
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A Líceum jelezte, hogy amennyiben a régi elemeket leselejtezzük, néhányat átvennének gyakorlati 
foglalkozásokra. Kéri a Műszaki Osztályt, vizsgálják meg annak a lehetőségét, miként adhatóak át az 
eszközök. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István:  A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
301/2018. (X. 18.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pásztói karácsonyi 
fénydekoráció beszerzéséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

város karácsonyi dekorációjának beszerzésére szerződést kössön Varga Péter egyéni 
vállalkozóval  3.348.525,- Ft értékben a határozat mellékletét képező ajánlat szerinti 
tartalommal.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 

17. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat civil támogatási kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok 

 
Káposzta Csaba: A Magyar Vöröskereszt minden év novemberében hagyományos rendezvényt tart, 
ehhez kérnek 60 eFt-ot. A másik kérelmező az Apraja néptánc csoport. Ők a Muzsla gálára 
szeretnének ruhákat varratni és koreográfiát betaníttatni. Ehhez kérnek 100 eFt támogatást.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
mindkét határozati javaslatot. 
 
Dr. Halász István:  A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja mindkét  
határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja az I.   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 
302/2018. (X. 18.) számú határozata  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei 
Szervezetének   kérelmét mely  az  állandó véradók részére ünnepség megszervezésének 
támogatására irányul.  A rendezvény  lebonyolításához a véradók megvendégeléséhez 60.000 Ft 
támogatást nyújt, melyet a költségvetés következő módosításával biztosít. 
Az alapítvány a támogatási összeggel 2019. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2019. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:    polgármester 
 
Farkas Attila 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 
303/2018. (X. 18.) számú határozata  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Apraja Néptánccsoprt kérelmét , 
mely ruhák varratására és koreográfiai díj kifizetésére irányul. A fenti költségekhez 100 000 Ft 
támogatást biztosít a 2018. évi civil keret terhére. 
 
Az civil szervezet a támogatási összeggel 2019. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2019. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:    polgármester 
 

18. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat iskolai játszótér megépítéséhez szükséges támogatás elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Röviden ismerteti, hogy kb. egy héttel ezelőtt megkereste a Zsigmond Király Általános 
Iskola igazgatója és helyettese, hogy szeretnének egy játszóteret építeni az iskolában. Az 
intézményben lesz egy közel 1,5 milliárdos beruházás, viszont sok idő fog eltelni, amíg a szükséges 
engedélyek rendelkezésre állnak és a közbeszerzési eljárás is lebonyolódik. Ez állami beruházás lesz, az 
önkormányzatnak csak annyi köze van hozzá, hogy tulajdonosa az ingatlannak. 
Az intézmény talált egy kedvező lehetőséget a játszótér megépítésére, ehhez kérnek 50 %-os 
önkormányzati támogatást. A másik  50 %-ot megpróbálják adományokból, a jótékonysági bál 
bevételéből és különböző támogatásokból megszerezni. A döntést sürgősen meg kell hozni, mert ez az 
ajánlat csak november közepéig él. Szó volt arról is a megbeszélésen, hogy amennyiben a beruházás 
során játszótér is létesül az iskolában, a már meglévő játszóteret áttelepítenék a város más részére. Az 
igazgató asszony jelezte, hogy ezt viszont az adományozók nem szeretnék. Ennek a játszótérnek akkor 
is hasznát tudják venni, ha a beruházás során épült egy másik is.  
A határozati javaslat elfogadását kéri a képviselő-testülettől, mert úgy gondolja, hogy ez olyan cél, 
melyet támogatni érdemes.  



 

 

23 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Sándor Balázs: A bizottsági ülésen arról döntöttek, hogy a határozati javaslat 3. pontját töröljék, 
ugyanis a játszótér áthelyezése valószínűleg nem lesz megoldható. 
 
Dr. Halász István:  A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a   határozati 
javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
304/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta az Iskolai játszótér megépítéséhez szükséges 
támogatás elbírálásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zsigmond Király Általános Iskola 
játszóterének kialakítását 1 230 000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázharmincezer forint 
értékben, amennyiben a beruházást a KLIK (jelenlegi fenntartó) is jóváhagyja. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zsigmond Király Általános Iskola 
Intézményvezető Asszonyát, hogy a játszótér pontos helyéről és a kivitelezés 
megvalósításáról a KLIK-el egyeztessen és tájékoztassa a polgármestert 2018. november 10-
ig. 
 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2019-
es költségvetésben az 1 230 000,- Ft-os támogatási összeget szerepeltesse. 
 

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen 

 
19. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat iskolai körzethatár megállapításának véleményezésére 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: Formális döntésről van szó. A Kormányhivatal minden évben megküldi a 
körzethatárokról szóló ismertetést, melyet a képviselő-testületnek véleményeznie kell.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a   határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
305/2018. (X. 18.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteit megállapító 
tájékoztatójában a pásztói tanulókat érintő felvételi körzet meghatározásával egyetért. 
 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: dr. Sándor Balázs jegyző 
 
 

20. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének ismételt megállapítására 
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 
 
Dr. Sándor Balázs: Ismerteti, miért került sor erre az előterjesztésre. Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvény arra ad felhatalmazást az önkormányzatoknak, hogy a köztisztviselők, 
közszolgálati jogviszonyban állók illetményalapját emelheti meg. Pásztó Városi Önkormányzat 
képviselő-testülete saját rendeletében ezen kissé túlterjeszkedett és az illetményemelés személyi 
hatályát az önkormányzati tisztségviselőkre is kiterjesztette. Így a polgármester nyelvvizsga pótléka is 
a helyben érvényes 44.650 Ft összegű illetményalap alapján lett kiszámolva. Mivel a törvény a 
tisztségviselők esetében a 38.650 Ft-os illetményalapot határozza meg, így a polgármester 
nyelvvizsga pótléka tekintetében ezt kell figyelembe venni a számolásnál.  Az elmondottak miatt volt 
szükséges az önkormányzati rendeletet is módosítani a személyi hatály tekintetében, ugyanis az 
kiterjedt a tisztségviselőkre is.  
A költségtérítés megállapításánál, mely az illetmény 15 %-a, szintén módosítani kellett, mert a 
nyelvpótlékot nem kell hozzáadni az illetményhez.  
A helyes illetményalappal számolva némileg kevesebb lesz a polgármester nyelvpótléka és 
költségtérítése, mint az előzőleg megállapított, viszont így lesz jogszerű.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal,  1 tartózkodás mellett, minősített többséggel elfogadta. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
306/2018. (X. 18.)  számú határozata 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester illetményét havi 
bruttó 627.300.-Ft-ban állapítja meg 2018. augusztus 13. napjától.    
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester költségtérítését 
illetményének 15%-ában, havi bruttó 89.745.-Ft-ban állapítja meg 2018. augusztus 13. 
napjától.Ş 
 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi intézkedéseket tegye meg. 
 

4. A 247/2018 (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Sándor Balázs Jegyző 
 
 
21. NAPIRENDI PONT: 
 
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK 
 
Farkas Attila: Tisztelettel meghívja a város lakosságát az október 23-án 16.00 órakor tartandó 
megemlékezésre az új emlékműnél, majd koszorúzásra kerül sor a szokásos helyen. Ezt követően 
fáklyás felvonulással mennek a Csillag téri emlékműhöz. Este 18.00 órától a Művelődési Házban 
ünnepélyes keretek között testvérvárosi szerződés aláírására kerül sor a törökországi Şarköy 
településsel. Erről még 2017-ben döntött a képviselő-testület. Mindenkit szeretettel vár az ünnepi 
programokra.  
 
Barna Tiborné: Az előző képviselő-testületi ülésen is elhangzott, hogy a templom és a katolikus iskola 
közötti tér nagyon elhanyagolt, a macskakövek között kinőtt a fű. A műemléki övezethez nem méltó 
az a látvány. Ismét kéri a tér rendbetételét.  
Mindannyian tudják,  hogy az idei költségvetésben 12 millió Ft van elkülönítve utakra és járdákra. 
Nagyon sokszor elmondta, hogy az Ady Endre út és járda nagyon rossz állapotban van. Nem tudja, 
hogy az idén hozzáfognak-e még, de ne vegyék le napirendről. 
Harmadikként pedig képviselői indítványt tesz, hogy a helyi rendelet módosításával a kitüntetettek 
palettáját szinesíteni tudják. Jó tanuló, jó sportoló díj már van, viszont nagyon sok tehetséges 
gyermek van a művészeti, kulturális területen is. Javaslata, hogy „Pásztó város kulturális és művészeti 
életében elért érdemeiért, ifjú tehetségeknek” kitüntetés is legyen. 
 
Farkas Attila: A rendelet módosítását a maga részéről teljes mértékben támogatja. A november végi 
rendes testületi ülésre elkészítik az előterjesztést. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy január 30-ig 
lehet javaslatot tenni a következő évi kitüntetettekre. 
A templom és az iskola közti teret hamarosan rendbe hozzák, az eltelt két hétben sajnos nem jutott 
rá idő és kapacitás. Annál is inkább rendbe kell hozni, mert a Pásztói Karácsony az idén a Romkertben 
lesz megrendezve. 
Az utak és járdák helyzete nehezebb ügy. A kátyúzás elkezdődött. Valóban, a költségvetésben az idén 
12 millió Ft állt rendelkezésre e feladatra, viszont  vannak olyan dolgok, melyek megnehezítik a város 
költségvetését. December 30-ig pedig a folyószámla hitelt le kell nullázni.  Erre az évre már nem 
merné bevállalni, hogy belekezdjenek az útfelújításba. Év végéig lehet még váratlan kiadás is, 
valamint már az időjárás sem lesz az ilyen munkálatokra megfelelő. 
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Teljes mértékben egyetért, hogy a járdák állapota a városban nagyon sok helyen minősíthetetlen. 
Szőke Ferenc – az ideiglenesen megbízott közmunka program vezetője – fogja a pályázatot 
benyújtani a Start közmunkaprogramra. Így remélhetőleg jövő év tavaszán el tudják indítani a járdák 
felújítását.  Erre, itt a nyilvánosság előtt tesz ígéretet. Az útrangsor is elkészült, annak megfelelően 
fogják a felújítást végezni. Valószínű, hogy pályázati lehetőség is lesz.  
 
Káposzta Csaba: A Finom Falatok Bolt udvarában van egy kiszáradt fa. A lakók jelezték, hogy 
balesetveszélyes, ki kellene vágni.  
Ismét jelzi, hogy a közvilágítási lámpák nem a megfelelő időben kapcsolnak. Most óraátállítás is lesz, 
korábban sötétedik. Jelezni kellene az ÉMÁSZ felé.  
A körforgalomnál kiszedték a növényeket, jön az ünnep, nem nyújt szép látványt. Lesz-e helyette 
ültetve más? 
Köszönetet mond a polgárőröknek, mert látja, hogy az iskoláknál milyen lelkiismeretes munkát 
végeznek.  
 
Farkas Attila: A polgárőrök munkáját szintén megköszöni. 
A körforgalomnál a nyári elvirágzott növényeket szedték ki, helyette árvácskákat fognak beültetni. 
A közvilágítással kapcsolatban egyetért Káposzta Csabával. Tavaly jelezték a problémát az ÉMÁSZ 
felé, viszont választ nem kaptak. A közeljövőben egyébként változás várható a közvilágítás terén, de 
még bővebbet nem tud mondani. 
A kiszáradt fát pedig nézze meg a Városgazdálkodási Kft. és ha szükséges, vágják ki.  
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
 polgármester                  jegyző 
 
  
 
  
 
 
  


