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a következő határozatot hozta: 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
5/2015. (I. 22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közfoglalkoztatás  2015. évi 
pályázatának benyújtásához szükséges önerő biztosításáról szóló javaslatot és a 3/2015. 
 /I. 19./ számú határozatának 2. pontját  módosítja és  határozatát egységes szerkezetbe 
foglalja következők szerint: 
 
1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók 
tekintetében, 2015. április 01-ei hatállyal a közfoglalkoztatással járó munkáltatói jogok és az 
ezzel járó kötelezettségek gyakorlásával a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatóját bízza meg, egyben a közfoglalkoztatást teljes mértékben, 
valamennyi adminisztratív feladattal együtt kiszervezi a Városgazdálkodási Kft-hez, aki e 
tevékenységek ellátására az 1. sz. mellékletben foglalt megállapodás tervezet szerint, 
kötelezettséget vállal.  A 2015.04.01. előtt megkötött élő közfoglalkoztatási 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók tekintetében, a munkáltatói jog továbbra is 
Pásztó Városi Önkormányzatot, annak gyakorlása a polgármestert illeti meg. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közfoglalkoztatás 2015. évi 
gyakorlati megvalósítására a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel, 2014. 
január 15-én kötött, átdolgozott, hatályában meghosszabbított, e határozat 1. sz. melléklete 
szerint elfogadott megállapodást 2015. január 23-ig írja alá. 
 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 2015. évi Startmunka-mintaprogramok megvalósítása 
érdekében a pályázatot a Kft. nevében, készítse elő, dolgozza ki és határidőben nyújtsa 
be 243 fő foglalkoztatására, - a sávos finanszírozás figyelembevételével - 286 millió forint 
állami támogatás igénybevételével. A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési 
rendeletében elfogadásra kerülő, a közfoglalkoztatásra betervezett saját erő terhére a 
pályázathoz szükséges önrészt legfeljebb 6,5 millió forint erejéig biztosítja.  A 
mezőgazdasági programok megvalósításához a pályázatban szereplő területeket /2800 
hrsz., 0167/1 hrsz., 8416 hrsz., 8417 hrsz./ az önkormányzat biztosítja. 
 
3)  A Képviselő-testület kötelezi a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatóját, hogy a közfoglalkoztatási programokban termesztett növények, 
elsősorban a település, településrészek önkormányzati intézményeiben történő felhasználására 
termelődjenek, másodsorban a szociális alapon rászorulók számára hasznosuljanak és csak 
indokolt esetben, harmadsorban kerüljenek piaci eladásra, az értékesítés szabályai szerint, a 
mindenkori hatályos jogszabályok betartásával.  
 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatóját, vizsgálja meg annak lehetőségét - a 2015. évi Startmunka-
mintaprogram tapasztalatainak figyelembevételével -, hogy a projekt végeztével, annak 
egészét vagy csak egy részét, milyen módon és jogszabályi feltételekkel lehetne szociális 
szövetkezeti formában működtetni 2016 évben. Erre vonatkozóan készüljön üzleti terv, amely 
alapján eldönthető, a hosszú távú támogathatóság kérdése, amit 2015 évben Képviselő-
testületi ülésére terjesszen be.  
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5)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy azon pályázatok 
esetében, ahol a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., bármilyen ok miatt 
nem pályázhat (pl.: diákmunka, képzéses programok, stb.) - amennyiben a pályázathoz saját 
erő nem szükséges - Pásztó Városi Önkormányzat nevében készítse elő, adja be, bonyolítsa le 
és a Képviselő- testületet erről folyamatosan tájékoztassa. 
 
 
Határidő: szöveg szerint, illetve 2) pont esetében 2015. január 23.  
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2015. január 22. 
 
 
 
 
 
 

Dömsödi Gábor     Dr. Sándor Balázs  
Polgármester                                                          jegyző 

 
 
 
 
 


