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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
KÉSZÜLT: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 28-i  üléséről. 
 
Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal – Pásztó, Kölcsey u. 35.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester,  Bodrogi István alpolgármester, Barna Tiborné 
alpolgármester, Káposzta Csaba, Szabó Ádám,  dr. Kanyó Roland, Veres Róbert,  dr. Halász 
István, Zeke Tamás képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző, Csépe-Ferencz Csilla, Genyéné Batta Nikoletta,   Bartus László 
osztályvezetők, Majorné Nagy Monika, Nagy Józsefné intézményvezetők,  Kanyóné Szőke 
Ibolya VG. Kft. részéről,  valamint Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési Osztály 
munkatársai.  
 
Farkas Attila köszönti a megjeneteket Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 
megválasztott 9 képviselőből 8 fő jelen van.  

Takácsné Salamon Katalin igazoltan van távol. 

Köszönti Czeglédi Katinkát, akit  az Intézményirányítási és Szociális Bizottság külsős 
tagjának javasolt.  

Javaslatot tesz a napirendre a megtárgyalás sorrendjének megváltoztatásával, illetve  egy új 
napirendi pontot is föl kell venni, mely a gyermekétkeztetést érintő krízishelyzetből adódó 
áremelés elfogadásáról szól.  
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
62/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 6. számú 
módosítására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

3. Javaslat Intézményirányítási és Szociális Bizottság tagjának megválasztására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

4. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti 
tervére. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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5. Javaslat a városfenntartási feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésére 
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 
 

6. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél ügyvezető 
igazgató megbízására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

7. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. között létrejött feladatellátási szerződés módosítására. 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

8. Javaslat a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 
értékelésére 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

9. Javaslat a 2022 évi civil és sportpályázatok elbírálására  
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 

10. Javaslat a Varázsvölgy Kávézó helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás 
elfogadására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

11. Javaslat a „Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése” elnevezésű 
projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosításához 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

12. Javaslat „Pásztó korszerűsített közvilágítási rendszer bérlete” közbeszerzési  eljárás 
megindítására  
Előterjesztő:  Dénes Anita Bírálóbizottság elnöke 
 

13. Javaslat Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár nagytermének bérbeadására.  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

14. Javaslat a gyermekétkeztetést érintő krízishelyzetből adódó áremelés elfogadására.  
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

15. Közérdekű bejelentések 
 

I. NAPIRENDI PONT 
 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila:  Március 23-án a Zsigmond Király Általános Iskolában volt egy bejárás, mely 
azt jelenti, hogy a projekt elkészült, persze azért még vannak kisebb munkálatok. Egyébként 
az épület nagyon szép lett.  
A Víz Világnapja alkalmából részt vett a Múzeumban egy rendezvényen, melyet az óvodával 
közösen rendeztek.  
Március 24-én a Művelődési Házban az önkormányzat minden intézményének dolgozói 
részére szerveztek egy rendezvényt. 
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Március végén megtörtént a Pásztó-Bátonyterenye közt épülő kerékpár út alapkő letétele. A 
nyertes kivitelező átvette a munkaterületet. Ez kb. egy év múlva fog elkészülni. Lesz egy 
rácsatlakozó szakasza is a Palóc csárdánál, melyről a hasznosi várat lehet megközelíteni. 
Olyan távlati tervek is vannak, hogy Hollókő, illetve Szentkút felé is lesz kiépítve kerékpár út.  
A NIF Zrt-től is voltak a Hidegvölgyi vízfolyással, illetve a parkoló és buszmegálló építésével, 
felújításával kapcsolatban. A munkálatok pontos kezdései idejét még nem tudták megmondani, 
de belátható időn belül hozzáfognak.  
Ezen a héten forgatott Pásztón az ATV stábja a Hazahúzó című műsor számára. Az adás május 
29-én fog adásba kerülni.  
A hétvégén 2 napon rendezvény lesz Pásztón. Április 30-án lesz a Zsigmond Nap, Május 1-jén 
pedig majális, két helyszínen, a Varázsvölgyben és a Romkertben, sok-sok színes programmal.  
A programokról tájékozódhatnak a Facebook-on és a szórólapokról, plakátokról.  
Az elmúlt egy hónapban sok energiát igényelt az Erdei Táborban üzemelő menekült szállás. 
Erről részletesebben egy külön napirendnél fog szólni.  
 
Szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
63/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 6. számú 
módosítására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: Ez még a 2021. évi költségvetés vélhetően utolsó módosítása. A költségvetési 
évet majd a zárszámadással zárják le a május végi ülésen. Talán többször kellett módosítani a 
költségvetést, mint az előző években, de ez a járványhelyzetre és más gazdasági folyamatokra 
vezethető vissza, mely az önkormányzat gazdálkodására is hatással volt.   
A költségvetésen át kell vezetni a központi pótelőirányzatokat, illetve saját hatáskörben is 
vannak előirányzat változások, pl. pályázatok miatt. Összességében elmondható, hogy Pásztó 
város költségvetése a pályázati pénzekkel együtt megközelíti az 5 milliárd Ft-ot.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet. 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a rendelet-tervezetet.  
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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 
7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2/2021.(II.10.) költségvetési rendelet 
módosításáról  
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Intézményirányítási és Szociális Bizottság tagjának megválasztására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: Mint mindenki előtt ismert, Barna Tibornét, aki az Intézményirányítási és 
Szociális Bizottság tagja volt, a képviselő-testület megválasztotta társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré. Helyére a bizottságba szükséges egy főt választani. Javasolja, hogy a 
bizottság nem képviselő tagjává Czeglédi Katinkát válassza meg a Képviselő-testület. A jelölt 
vállalja a megbízatást.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
64/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 
nem önkormányzati képviselő tagjává Czeglédi Katinka 3060 Pásztó, Ágasvár u. 14. szám alatti 
lakost megválasztotta. 

Farkas Attila gratulál Czeglédi Katinkának és jó munkát kíván.  
A megválasztott bizottsági tagnak esküt kell tennie. 
Kéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak föl. 
 
Az  eskütételről külön jkv. készült, mely e jegyzőkönyv melléklete.  
 

IV. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti 
tervére. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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Farkas Attila: Gyürky Márta ügyvezető betegség miatt nem tud jelen lenni. Megkérdezi 
Kanyóné Szőke Ibolyát, a Kft. könyvelőjét, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az 
előterjesztést.  
 
Kanyóné Szőke Ibolya: Van egy táblázat, melyen a tervezett bevételek láthatók. A strandnál a 
felújítás miatt az idén nem terveztek bevételt. A piacnál szintén óvatosabban tervezték a 
bevételt a korszerűsítés miatt. A többinél nagyságrendileg hasonlóan terveztek a korábbiakhoz 
képest, viszont összességében 25 millió Ft-tal kevesebb bevételre számítanak.  A nehézségek 
ellenére a 2021. évet egész jól tudják zárni. Vissza kell fizetniük több, mint 9 millió Ft kölcsönt 
is.  
 
Farkas Attila: Nehezíti a helyzetet az Erdei Iskolából származó bevétel kiesés. Itt lettek 
elszállásolva az ukrán menekült családok. Az önkormányzatnak más, erre a célra megfelelő 
ingatlana nincs. Júniustól viszont a foglalásokat nem kell lemondani, mert a családokat el tudják 
máshol helyezni.  Ha egész évben le kellett volna mondani a foglalásokat, kb. 8 millió Ft 
veszteség érte volna a Kft-t. Azért ebben még van némi bizonytalanság, mert nem lehet tudni, 
miként alakul a helyzet Ukrajnában.  

 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland:  A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
65/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét elfogadja. 
 

V. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a városfenntartási feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésére 
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 
 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland:  A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 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 
66/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztó Városi 
Önkormányzat és a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő, 
városfenntartási feladatok ellátására vonatkozó szerződésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városfenntartási feladatok ellátására 
létrejött szerződések tartalmát elfogadja. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szerződések 
megkötésére és aláírására. 
Határidő: 2022. április 30. 
Felelős: polgármester 
             Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
VI. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél ügyvezető 
igazgató megbízására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila:  Egy évvel ezelőtt bízta meg a Képviselő-testület Gyürky Mártát a 
Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával 2022. április 30-ig. Ezalatt 
az egy év alatt kiderült, hogy alkalmas a vezetői feladatok ellátására, lelkes, új ötletei vannak 
és mindig keresi a megoldást.   Ezért javasolja, hogy 5 éves időtartamra, 2027. április 30-ig 
bízza meg a képviselő-testület a  Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői pozíciójára.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: Gyürky Márta több, mint 10 éve dolgozik a Városgazdálkodási Kft-nél, 
minden gondját-baját ismeri.  Az elmúlt egy évben mindent megtett azért, hogy a Kft. a lehető 
legjobb szinten működjön. Csak a legjobbakat tudja elmondani a munkájáról.  
 
Dr. Kanyó Roland:  A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
67/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kinevezésére vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyürky Márta 3060 Pásztó, 
Cserhát ln. 3/B. 2/1. szám alatti lakost 2022. május 1-től  2027. április 30-ig 
megválasztja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé és 
megbízza az ügyvezetői feladatok ellátásával. 

2. Munkabére havi bruttó 525.000, - Ft. Egyéb juttatásai: személygépkocsi használata  
500km/hó átalány erejéig, előfizetéses mobil használata.  

3. A Képviselő-testület, mint tulajdonos az ügyvezető részére együttműködési és 
tájékoztatási kötelezettséget ír elő. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglaltak 
figyelembe vételével a munkaszerződés/vezetői megbízás részletes tartalmát határozza 
meg és azt aláírja. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-t, 
hogy az ügyvezető kinevezésével járó módosítások átvezetéséről gondoskodjon.  

6. A polgármester gondoskodik a szükséges munkaügyi iratok előkészítéséről. 
       

7. A Kft. ügyvezetője 30 napon belül gondoskodjon a szükséges iratok Cégbíróságra való 
benyújtásáról 

 

Felelős: Farkas Attila polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

VII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat és a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
között létrejött feladatellátási szerződés módosítására. 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: Tavaly az 1. számú fogorvosi körzetben történt hasonló változtatás. Most a 2. 
számú fogorvosi körzetet érinti a változás. Egy fiatal fogszakorvos érkezik az eddig ittlévő 
helyére. A parxis váltás feltétele, hogy az előszerződést megkössék. Erről szól a javaslat.  
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
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Dr. Kanyó Roland:  A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 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 
68/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztó Városi Önkormányzat 
és a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. között létrejött feladatellátási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

1. Előszerződést köt dr. Kohestani Parizi Danial fogorvossal e határozat 1. számú 
mellékletét képező tartalommal. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat és a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. között 
fennálló, a pásztói 1. és 2. számú fogorvosi körzet lakosaira kiterjedő fogorvosi 
tevékenység ellátására kötött feladatellátási szerződés 2022. június 1-jei hatállyal 
történő módosítását e határozat 2. számú mellékletét képező feladatellátási szerződés 2. 
számú módosításában foglalt tartalommal elfogadja. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban meghatározott szerződések aláírására. 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős: polgármester 

VIII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 
értékelésére 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

Bartus László: Ezt a beszámolót négy szervezet készíti.  Minden szervezet elkészíti a saját 
anyagát, melyet aztán egy előterjesztésbe foglalnak a Hivatal munkatársai. Szólnak az előző 
évben kitűzött feladatok végrehajtásáról, az elvégzett munka értékeléséről. Kéri a beszámoló 
elfogadását.  
 
Farkas Attila: Pozitívum, hogy a beszámoló 5. oldalán a 0-3 évesek száma Pásztón 319 fő, 
mely emelkedést mutat. Ez köszönhető a kormányzat családpolitikai intézkedéseinek.  
A másik észrevétele, hogy sokszor kap olyan kritikát az önkormányzat, hogy kevés a 
segélyezési keret. Ennek cáfolatául felsorol néhány dolgot, amiben segít az önkormányzat 
Ilyen pl. többek között a gyógyszertámogatás, mely tavaly közel 400 eFt volt, vagy temetési 
segélyre 25 esetben fizettek ki több, mint 500 eFt-ot. Települési támogatásként 692 fő részére 
több, mint 8 millió Ft került kifizetésre. Tanszercsomag 103 fő részére 721 eFt, Karácsonyi 
csomag a 80 éven felülieknek 1 millió 820 eFt, lakásfenntartási támogatás 255 esetben 15 
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millió 195 eFt, létfenntartási támogatás 48 esetben 5 millió Ft. Köztemetést is 8 alkalommal 
fizetett az önkormányzat 1 millió 153 eFt összegben.  Ezeket a tények kedvéért ismertette. 
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás Az Intézményirányítási és Szociális 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 
69/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2021. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló javaslatot, azt elfogadja és az 
alábbiak szerint határozza meg a következő időszak feladatait: 
 

1. Preventív előadások szervezése a digitális eszközök megfelelő használatáról és a 
veszélyeinek megismertetéséről. 
 

2. Szabadidős programokban való közös részvétel (kézműves foglalkozások, napközis 
táborok). 
 

3. Az állam által meghirdetett táborokban való részvétel, mint Erzsébet tábor szervezése 
és lebonyolítása. 

 
4. A jelenleg is jó és hatékony együttműködés megtartása a jelzőrendszeri tagokkal. 

 
      5. Az értékelést 2022. május 31-ig meg kell küldeni a gyámhatóságnak. 
 
Felelős: Polgármester, Pásztói Gondozási Központ vezetője 
Határidő: folyamatosan, illetve értelemszerűen 
 

IX. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a 2022 évi civil és sportpályázatok elbírálására  
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 

Káposzta Csaba: A 2021. évi civil és sport  támogatással elszámoltak a szervezetek a megadott 
határidőig, így ismét pályázhattak az ezévi támogatásra. Az idén 12 civil szervezet, 7 alapítvány 
és 11 sportegyesület pályázott. A pályázók az idén sem kapnak kevesebb támogatást, mint az 
előző évben. A bizottsági ülésen volt egy módosító javaslat, mely szerint a Muzsikál az Erdő 
Alapítvány részére 200.000 eFt helyett 600.000 eFt-ot biztosítsanak. Mint előterjesztő, 
befogadja a módosítást.  
 



10 
 

Farkas Attila: Azzal egészíti ki az előterjesztőt, hogy innentől kezdve rendkívüli támogatás csak 
akkor nyújtható, ha az esemény időpontja a pályázati határidőig még nem volt ismert.  
 
Káposzta Csaba: A nyáron szeretnék a sporttelep névadóját megtartani, melyről már korábban 
döntöttek. Erre az eseményre elkülönítettek egy bizonyos pénzösszeget. Várhatóan 
szeptemberben a városi sportnapot is megrendezik.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot az ismertetett módosítással. 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság szintén megtárgyalta és a módosítással 
együtt elfogadásra javasolja.  
 
Farkas Attila: Zeke Tamás jelezte, hogy érintett a szavazásnál.  Kéri a képviselő-testületet 
döntsenek  arról, hogy Zeke Tamást nem zárják ki a szavazásból. Aki ezzel egyetért, igennel 
szavazzon.  
Szavazásra bocsátja.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
70/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület Zeke Tamás képviselőt nem zárja ki a döntéshozatalból a Civil és sport 
szervezetek támogatására vonatkozó szavazásnál. 

 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a módosított  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
71/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil és sport szervezetek 

2022. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, a határozat 
1-3. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 

2. A 2022. évben támogatásban részesülő civil és sport szervezetek 2023. január 31-ig 
szöveges értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani,  „Civil 
támogatás” jelige feltüntetésével a Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális 
Osztálynak címezve (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.) 
 

3. Amennyiben a civil és sport szervezet a 2. pontban megállapított határidőre nem, vagy nem 
teljes körűen számol el, a 2023. évben nem jogosult támogatásra. 
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4. A Képviselő-testület a pályázati eredményeket a honlapján teszi közzé. 
 

5. A támogatásban részesülő szervezetek e határozat 4. sz. mellékletében szereplő szerződést 
kötik meg Pásztó Városi Önkormányzattal. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 

X. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Varázsvölgy Kávézó helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás 
elfogadására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila:  A korábban kiírt pályázatra volt több érdeklődő, de konkrét pályázó csak egy 
volt. A benyújtott pályázat nem illett volna a Varázsvölgy profiljába, illetve ahhoz a helyiség 
is kicsi lett volna. Ezért pontosították a pályázati kiírásban az elvárásokat és ismét kiírják a 
pályázatot.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: 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  elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
72/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Varázsvölgy Kávézó helyiség bérbeadására 
vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a 2022.03.24-én kiírt pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja. 

2. A Képviselő- testület a Pásztó 47 hrsz.-ú, természetben a Pásztó, Kossuth Lajos u. 
1. szám alatti, Varázsvölgy megnevezésű ingatlanon álló kávézó helyiséget 
bérbeadás útján hasznosítja. 

3. A Képviselő-testület a módosított nyilvános pályázati felhívást e határozat 
mellékleteként elfogadja. 

4. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívást 
továbbra is fenntartja az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására azzal, hogy 
a pályázati beadási határidő a következő hónap 15. naptári napja, mindaddig, amíg 
érvényes pályázat nem érkezik. 
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5. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a Pásztó Fejlesztési Nonprofit 
Kft. közreműködésével gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. Az 
ajánlattételi határidő eredményes letelte után a bérlő kiválasztására döntési 
javaslatot a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója terjessze a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elé. 

 
6. A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát 

fenntartja. 
 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

XI. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a „Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése” elnevezésű 
projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosításához 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: A kivitelezés során olyan akadályok merültek föl, melyek plusz költséget 
okoznak. Az elvégzendő munkákra szükséges saját forrást biztosítani. Ez az önerő  
3 millió 591 eFt plusz ÁFA lenne. Két helyiség parketta burkolatának cseréje és közmű 
kereszteződés feloldása a plusz munka.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: 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  elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
73/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a „Pásztó-
Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése” elnevezésű projekthez kapcsolódó 
önkormányzati saját forrás biztosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat a „Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, 
korszerűsítése” című, TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001 azonosítási számú projekt 
keretében felmerült pótmunkák elvégzését támogatja a fejlesztéssel érintett ingatlan 
funkcionális működésének megteremtése érdekében. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat a tárgyi projekt kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó 
pótmunkák fedezésére nettó 3.591.283 Ft + 969.646 Ft ÁFA saját forrást biztosít a 2022. 
évi költségvetés terhére a hiányzó beavatkozások fedezésére. 
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3. A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a kivitelezési munkálatokra kötött 
vállalkozási szerződés 1.sz. módosítást e határozat melléklete szerint. 
 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: polgármester 

XII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat „Pásztó korszerűsített közvilágítási rendszer bérlete” közbeszerzési  eljárás 
megindítására  
Előterjesztő:  Dénes Anita Bírálóbizottság elnöke 
 

Dénes Anita: Az előterjesztés arról szól, hogy a közbeszerzési eljárás megindulhasson a 
közvilágítás korszerűsítése céljából. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: 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  elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
74/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pásztó - korszerűsített közvilágítási 
rendszer bérlete” tárgyú, EKR000503352022 azonosítójú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását 
a határozat 1. mellékletét képező Ajánlattételi felhívás és Közbeszerzési Dokumentumok 
alapján jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 

   Juhász Imre, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

XIII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár nagytermének bérbeadására.  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: A Hit Gyülekezetnek már máskor is rendelkezésre bocsátották a Művelődési Ház 
nagytermét 50 %-os kedvezménnyel.  Jelenleg is ilyen kedvezményes térítés ellenében kérik. 
Egy konferenciát szeretnének ott tartani.  Mivel a nyári időszakban a nagyterem óránkénti 
bérleti díja 10.000 Ft, javasolja, hogy 5000 Ft/óra díj ellenében bérelhessék ki a nagytermet.  
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Kérdés  
 
Káposzta Csaba: A Művelődési Központ önállóan nem dönthetne ilyen kérdésekben? 
Előfordulhat, hogy sürgős esetben a döntéssel nem lehet megvárni a testületi ülést. 
 
Farkas Attila: A jelenlegi szabályozás ezt nem teszi lehetővé. Jótékonysági célra és ingyenes 
igénybevételre a  polgármester egyszemélyben dönthet, viszont a kedvezményes térítés 
jóváhagyása  még a képviselő-testület hatásköre. 
Nyitott arra, hogy amennyiben ettől eltérő javaslat lenne, azt előterjesztésként megtárgyalja a 
képviselő-testület.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: 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  elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
75/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz Dezső által a Cserháti Romákért 
Egyesület képviseletében benyújtott, 2022. május 21-én tartandó konferencia helyszínének 
biztosításáról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1. Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Cserháti Romákért Egyesület 2022. május 21-én 
a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés Központ nagytermét (Pásztó 65/1 hrsz. 
3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.)  konferencia helyszínéül használja, továbbá a 
konferencia technikai előkészületeit 2022. május 20-án 19 óra és 20 óra között 
elvégezze, valamint a terem hasznosítási díját 50 %-al csökkentett áron vegye igénybe. 

2. Szervező kötelessége a rendezvény Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés 
Központban történő megszervezéséhez szükséges feltételek biztosítása, különös 
tekintettel arra, hogy az ingatlanban egyidejűleg 300 főnél több személy nem 
tartózkodhat. 

3. A Szervező teljes körű, feltétlen vagyoni felelősséggel tartozik minden olyan kárért 
(balesetért), azaz teljes mértékben köteles megtéríteni mindazt a kárt, mely a rendezvény 
ideje alatt akár a résztvevők, akár a rendezvényre látogatók, akár a rendezvényt segítők, 
akár más személyek kárt okozó magatartása, tevékenysége folytán következik be. 

4. A Képviselő-testület felkéri Farkas Attila polgármestert a hasznosítási szerződés 
aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, városüzemeltetési osztály 
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XIV. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a gyermekétkeztetést érintő krízishelyzetből adódó áremelés elfogadására.  
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

Bartus László: A szolgáltató levele két nappal ezelőtt érkezett meg az önkormányzathoz. Erre 
egyébként lehetett számítani, mivel ismert, hogy milyen mértékű áremelkedések következtek 
be az élelmiszerek, nyersanyagok, energia árak körében is. Sajnos az szolgáltató által kért 10 
%-os emelés reálisnak mondható. 

Farkas Attila: Amennyiben nem fogadná el a képviselő-testület, ez azt jelentené, hogy a 
szolgáltató szeptember 1-jével felmondaná a szerződést és az önkormányzatnak pályázatot 
kellene kiírnia a szolgáltatás biztosítása érdekében. Olcsóbb ajánlat biztosan nem érkezne. A 
szülőket ez egyelőre nem fogja terhelni, mert még érvényben van a rendkívüli helyzet.  

Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadás ra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Dr. Kanyó Roland: 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  elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
76/2022. (IV. 28.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a gyermekétkeztetést érintő 
krízishelyzetből adódó áremelés elfogadásáról szóló előterjesztést és elfogadja a Hungast Vital 
Kft. 2022. május 1-jével hatályosuló 10 %-os áremelését. 

Felhatalmazza a polgármestert a céggel fennálló vállalkozási szerződés fenti tartalmú 
módosításának aláírására. 

 
XV. NAPIRENDI PONT: 

 
Közérdekű bejelentések 

 
Dr. Halász István: Úgy gondolja, hosszabb távú probléma lesz, amiről most szólni fog és 
megoldást kell rá keresni. A Madách utcában jelenleg két társasház is épül. Nyilván a majdani 
lakóknak parkolni kell valahol, ezért valószínűnek tartja, hogy a szemben lévő temető melletti 
parkolóhelyeket el fogják foglalni, illetve a Madách utcában lévő parkolóhelyeket is. A 
városnak mindenképpen megoldást kell találni a parkolási problémára.  
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A Papírcentrummal szemben van egy üres terület, ahol régen játszótér is volt  és mellette egy 
jelenleg nem szilárd burkolatú út.  Forrást kellene találni az út kiépítésére, illetve az üres 
területen parkolóhelyek kialakítására.  

Volna egy másik lehetőség is, de az talán többe kerülne. A temetővel szemben, a volt 
autókereskedés területét meg lehetne vásárolni és ott is tudnának parkolót kialakítani. A 
Mátraszőlősi úton célszerű lenne egy zebrát is kialakítani, mert a temető felé elég jelentős a 
gyalogos forgalom. A balesetveszély elhárítása érdekében szükséges lenne.  

Tudja, hogy mindez sok költséggel jár, de legalább a tervezést el kellene kezdeni. Keresni kell 
a pályázati lehetőséget, vagy rendkívüli támogatási kérelmet kellene benyújtani.  

Farkas Attila: Egyetért dr. Halász Istvánnal, mert a két társasház megépülésével a parkolási 
igény is meg fog nőni. A felvázolt két lehetőség közül a volt játszótér területét tartaná jobbnak. 
Ebben az évben a költségvetésben ilyen célra nem terveztek, de jövőre be lehetne tervezni. 

A zebra kialakítását  a Közútkezelőnél kell kezdeményezni, ők megvizsgálják a lehetőségeket. 
Szigorú szabályai vannak a zebra kialakításának. Nem biztos egyébként, hogy a Közútkezelő 
vállalná annak a költségeit, így azt az önkormányzatnak kellene kifizetni. Egy zebra tervezési 
és kivitelezési költsége 1,5-2 millió Ft. A parkoló és az út kialakítása szintén több millió Ft. 

Dr. Halász István: Azért is szólt most erről, mert tudja, hogy költséges a kivitelezés, viszont 
mindenképpen megoldandó a közeljövőben. 

Káposzta Csaba: A Béke utcai műborítású pálya épül, viszont a járdától eléggé távol van a 
bejárata. Szükséges lenne valami járda a bejáratáig, mert  rá fogják hordani a sarat, ha olyan 
az idő. Egy kamera kihelyezése is célszerű lenne.  

A strand kb. két évig zárva lesz. Az ott lévő játszóteret esetleg át lehetne telepíteni a Béke 
utcába, mert ott még a közelben sincs sehol. 

Hasznoson és Mátrakeresztesen a motorosok nagyon gyorsan közlekednek, több helyen nincs 
járda, ezért fokozott a balesetveszély.  

A Zsigmond Napi rendezvény alkalmából eddig látogatható volt a templom torony. 
Lehetséges-e ez az idén is? 

Április 3-án volt a választás, de a plakátok még mindig több helyen kint vannak. Ha jól tudja, 
már lejárt a plakátok eltávolításának a határideje. Erről kér tájékoztatást.  

Az intézményvezetőktől kérdezik, hogy az elmúlt hónapokban elszabadult árak miatt, hogyan 
látják a költségvetésüket, ki tudják-e gazdálkodni? 

A Kórház mellett épül egy nővérszálló és az Igazgató Úr azt mondta, hogy az ott lévő lakóház  
mögötti területet meg szeretnék vásárolni. Lehetséges-e? 

A Cserhát lakónegyedben a Kézilabda Szövetséggel korábban kijelölték a sportcsarnok helyét. 
de ott most már az új bölcsőde épül. Van-e esetleg egy másik helyszín a sportcsarnok részére? 

Ukrán menekültek még mindig vannak, ezért kéri, akinek lehetősége van, továbbra is támogassa 
őket pénzbeli, illetve tárgyi adományokkal.  
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Farkas Attila: A Béke utcában szépen épül a Kézilabda Szövetség által felajánlott rekortán 
pálya. Ez nem az önkormányzat pályázata volt, mi csak a területet biztosítottuk. Minden más 
lebonyolítást a Kézilabda Szövetség végez. Mi ezen nem módosíthatunk, ez tulajdonképpen a 
városnak egy ajándék. Egyetért a kamera kihelyezésével, egyébként a városban még több helyre 
is szükséges lenne. Jelenleg is van erre benyújtva pályázat. 

A strandon lévő játszótér áttelepítésével kapcsolatban az a véleménye, hogy az áttelepítés után 
nem biztos, hogy megfelelne az EU-s követelményeknek. Ezt meg fogják vizsgálni és ha van 
rá lehetőség, akkor megoldják.  

Hasznoson és Mátrakeresztesen azért nincs több helyen járda, mert egyszerűen kevés a hely a 
megépítésére. Sok helyen a házakat kellene elbontani ahhoz, hogy járdát lehessen építeni.  

A sebesség csökkentésére a fekvőrendőr telepítése ezen a közúton nem lehetséges. A villogó 
fény esetleg szóba jöhet, de annak a költségeit lehet, hogy az önkormányzatnak kellene állni. 

A templomtorony az idén nem lesz látogatható, mivel felújítás történik és emiatt  építési terület.  

A Kórház mellett lévő ingatlannal kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg forgalomképtelen. A 
képviselő-testület forgalomképessé nyilváníthatja és akkor eladható lesz.  Viszont van ott 
másnak is telek, ahová biztosítani kell a bejárást. A Kórház megveheti, de a szolgalmi jogot be 
kell jegyeztetni. Az Igazgató Úr azt mondta, hogy tesznek egy vételi ajánlatot, ezt követően 
dönthet a testület a továbbiakról.  

Az ukrajnai menekültek részére továbbra is a Könyvtár földszintjén fogadják az adományokat. 
A napokban is vitték tovább Gyöngyösre a Máltai Szeretetszolgálat részére, ami eddig 
összegyűlt. 

A sportcsarnok helye valóban nincs kijelölve és belátható időn belül nem is valószínű, hogy 
lesz. Sajnos a pandémia és a jelenleg zajló orosz-ukrán háború miatt olyan gazdasági helyzet 
alakult ki Európában és hazánkban is, mely szükségessé teszi az állami beruházások 
visszaszorítását. Emiatt sem tartja lehetségesnek, hogy a közeli jövőben Pásztón sportcsarnok 
épüljön. Örüljünk annak, hogy a strand fejlesztése legalább folytatódik.  A helyet egyébként 
ettől függetlenül ki lehet jelölni. Véleménye szerint erre alkalmas helyszín a Kishegyen lenne, 
mert az önkormányzatnak nincs  szabad területe. 

Nagy Józsefné: Az intézménynél valóban végzett az első három hónapra vonatkozó számítást 
az energiai  kiadások vonatkozásában. Kb. 350 eFt-tal volt több az előző hónapok 
viszonylatában pl. az energia ára, de a költségvetés tervezésekor számoltak az áremelkedéssel. 
Úgy gondolja, tudják tartani a költségvetésük ütemezését, hacsak nagyon durva drágulás nem 
következik be. Egyedül a hasznosi konyha jelezte, hogy gondok lehetnek, mert nem lehet a 
normát megemelni, a jelenlegiből pedig már szinte nem lehet kihozni a szükséges adagokat. 

Majorné Nagy Monika: A Gondozási Központnál is számítottak áremelkedésre, ezért a 
tervezéskor ezt figyelembe vették. Az élelmiszert két helyről szerzik be, a Kórházból és a 
Hungest Vital-tól. A Kórház még nem emelt árat, a Hungest Vital pedig 10 %-ot emelt, melyet 
a fél évet követően felülvizsgálnak. A Gondozási Központ bevételei a térítési díjakból és a 
normatív támogatásból adódnak össze. Elmondhatja, hogy a normatív támogatás összegei 
minden területen emelkedtek. Ezen kívül szinte teljes kihasználtsággal működnek, tehát úgy 
gondolja, hogy tartható lesz a költségvetésük.  
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Gondot okozhat viszont, ha a gázkazánok meghibásodnak, mert már nem lesznek javíthatók, 
illetve nagyon sok pénzt elvisz a két régi autó javítása is.  

Dr. Sándor Balázs: A választási plakátokkal kapcsolatban elmondja, hogy azok eltávolítása 
annak a kötelezettsége, aki azokat kihelyezte. Erre a választás napját követő 30 napig van 
lehetőség. Remélhetőleg május 3-ig mindenki leveszi a plakátokat. Amennyiben mégsem, úgy 
az OEVB-hez lehet kifogással fordulni. A plakátot el nem távolító bírsággal sújtható. 

Zeke Tamás: Úgy emlékszik, hogy amikor új társasház épül, van valamilyen parkoló kialakítási 
kötelezettség is.  A temető mellett épülő társasházak miatt valóban nagyobb autós terhelésnek 
lesz kitéve a környék. A nővérszállónál is hasonló gondok lesznek, mert a kórháznál eleve is 
kevés a parkolóhely.  

Egyetért azzal és tapasztalja is, hogy Mátrakeresztesen és Hasznoson valóban rémísztő a 
gyorshajtás. Különös tekintettel arra, hogy sok a gyalogos turista, felnőttek és gyermekek  
egyaránt. Ez valós probléma, amivel foglalkozni kell.  

Farkas Attila: Valóban egy új építésű társasháznál kellene parkolót kialakítani, viszont ha nincs, 
akkor használhatják a közterületen lévő parkolóhelyeket. Az ottlakóknak ezt nem lehet 
megtiltani.  

Zeke Tamás: Nem a tiltásra gondolt, hanem arra, hogy keressék a megoldást. Ha pl. temetés 
van, előfordulhat, hogy az odaérkezők nem tudnak hol parkolni.  

Farkas Attila: Sajnos a társasháznál a telek adottságai nem tették lehetővé megfelelő számú 
parkoló kialakítását, csakúgy, mint a nővérszállónál sem.  

Mátrakeresztes és Hasznos esetében teljesen egyetért a gyorshajtással kapcsolatban, viszont az 
önkormányzat nem tehet ki sebességkorlátozó táblát, mert állami közút. Eleve be kellene tartani 
a KRESZ által meghatározott sebességet.  

Káposzta Csaba: Heves megyében a Mátrába kifelé haladva nagy  figyelmeztető táblákon ki 
vín írva, hogy pl. „Nem autópálya”. Ilyet Mátrakeresztes felé is ki lehetne tenni.  

A társasházakhoz épült néhány garázs is, viszont oda a beállást biztosítani kell, ez eleve elveszi 
a helyet a plusz parkolóhelyek kialakításától. Az evangélikus templom és a Privát üzlet között 
viszont van egy viszonylag nagyobb szabad terület, ami az önkormányzaté. Esetleg ott lehetne 
parkolót kialakítani. 

A Béke úti játszótérnél lehetne nagyobb méretű térköveket is lerakni, amit a közmunka 
programban el tudnának készíteni.  

Ismét sok a kátyú az utakon, mikor lesznek kátyúzási munkálatok? 

Farkas Attila: Az a véleménye, hogy aki nem tartja be a KRESZ előírásait, az másmilyen tábla 
hatására sem fogja. Elrettentő hatása egyedül a traffipaxnak lenne. Hasznoson pedig nem csak 
az a probléma, hogy pénzbe kerül, hanem nincs elég hely a járda kialakítására.  

A kátyúzásra az idei költségvetésben van bizonyos összeg, azt még nem tudja, mikor kezdenek 
hozzá.  

Dr. Sándor Balázs: Sajnos az építési szabályok úgy változtak, hogy társasház építésénél nem 
kötelező annyi parkolót építeni, ahány lakás van. Régebben valóban kötelezettség volt a 



19 
 

lakásokkal megegyező számú parkoló, vagy beálló építése. A társasházaknál van ugyan belső 
udvar, de kicsi. Tehát kényszerűségből is parkolnak a közterületen, vagy a zöldfelületen. 
Egyébként a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet kifejezetten tiltja a 
zöldfelületen történő parkolást.  

Dr. Halász István: Ha jól tudja, 5 db garázs és néhány beálló épült. Viszont a kerékpárút is ott 
fog megépülni a házak közelében.  A telekhatár és a bicikli út között marad egy szabad terület, 
ahol nagy valószínűséggel parkolni fognak az ottlakók. A probléma komplex és nem most 
fogják tudni megoldani, komoly tervek szükségesek hozzá. 

A gyorshajtással kapcsolatban egyetért azzal, hogy szinte mindegy, milyen táblát helyeznek ki, 
a gyorshajtókat az nem tartja vissza. Ez leginkább a motorosokra jellemző. Állandó rendőri 
jelenléttel lehetne valamilyen szinten kordában tartani.  

Zeke Tamás: Egyszer egy településen látott egy óriásplakátot, amire az volt felírva, hogy „Te 
csak átszáguldasz, de mi itt élünk”. Akár egy ilyet is ki lehetne tenni. Próbálkozni kell, hacsak 
néhány embernél beválik, már érdemes. 

Farkas Attila: A KRESZ táblák korlátozásait sem tartják be, de egyébként nyitott minden 
kezdeményezésre. 

Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  

 

k.m.f. 

 

 
 Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
 polgármester                jegyző 
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