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109/2015(IV.30.) számú határozat 
Pásztói Sport Klub TAO pályázathoz szükséges 5000 e Ft önerőhöz a 2016. évi költségvetésben a 
forrás biztosítva lesz. 
 
111/2015(IV.30.) számú határozat 
A hitel felvételéhez szükséges ügyintézés folyamatban van. 
 
121/2014.(IV.30.) számú határozat 
A „Pásztó” név használatának engedélyezését tartalmazó határozat 2015. május 18-án megküldésre 
került a Pásztói Életmód Klub képviselőjének. 
 
122/2015. (IV.30) számú határozat 
A 21-es út Fő út négynyomúsításának megvalósításához szükséges területek megszerzésére 
előkészített adásvételi szerződések megkötése céljából a Magyar Állam nevében eljáró NIF Zrt. 
képviselői várhatóan 2015. május 22-én jönnek. 
 
123/2015. (IV.30) számú határozat 
1848 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntésről kérelmezőt értesítettük. Az önkormányzati 
vagyonrendelet módosítás részét képezi az érintett ingatlan korlátozottan fogalomképes vagyoni 
körből üzleti vagyoni körbe való áthelyezése is. 
 
124/2015. (IV.30) számú határozat 
0221/6, 0224/4, 1826/10 hrsz-ú vételre felajánlott ingatlanokkal kapcsolatban hozott döntésről Patai 
Krisztiánt és meghatalmazottját, Bakonyi Zsoltot levélben tájékoztattuk. Eddig nem érkezett válasz 
az ingatlanok vételáráról. 
 
125/2015. (IV.30) számú határozat 
Makula Ferenc befizetett a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. pénztárába 20 000 
Ft lakbérhátralék törlesztést, még a határozat kézhezvétele előtt. A Képviselő-testület által 
meghatározott feltételt, miszerint 2015. május 10-ig meg kell fizetnie legalább egy havi lakbért (26 
400 Ft) és ezzel együtt egyhavi lakbérhátralék törlesztést (15 000 Ft), a határozat kézhezvételét 
követően nem teljesítette. Mivel azonban a 20000 Ft-os befizetéssel ráutaló magatartás tanúsított 
fizetési kötelezettsége teljesítésére, ezért a lakásbérlet meghosszabbításáról a testület júniusi ülésén 
fog dönteni. 
 
131/2015. (IV.30) számú határozat 
Pásztói Gondozási Központ magasabb vezetői álláshely betöltésére kiírt pályázatot 2015. május 8-
án a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kozigallas.gov.hu, valamint a www.paszto.hu oldalon 
megjelentettük. 
 
133/2015(IV. 30.) számú határozat 
A Pásztói Szabadidősport Egyesület LEADER pályázattal megvalósított felújítás ki nem fizetett 
költségeinek fedezésére 2015. május 22-ig a 2.200 e Ft utalása megtörtént.  
 
134/2015. (IV.30) számú határozat 
Nógrád Megyei Kormányhivatalt értesítettük a határozatról, valamint a határozat mellékletét képező 
megállapodás módosítást 5 példányban aláírásra megküldtük. 
 
141/2015(IV.30.) számú határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelően a Pásztói Hírlap kiválasztott főszerkesztője becsatolta az 
erkölcsi bizonyítványát. A szerződés-kötés folyamatban van. 
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143/2015. (IV.30) számú határozat 
Dr. Fölker Tibort levélben értesítettük Képviselő-testületi döntésről, aki ezt követően a 
polgármesterrel történt személyes egyeztetés alkalmával ígéretet tett arra, hogy a bérlői 
kötelezettségként megállapított bruttó 174 296 Ft –ot szándékában áll megfizetni lehetőség szerint 
részletekben.  
 
145/2014.(IV.30.) számú határozat 
A megválasztott népi bírósági ülnökökről szóló határozat és a megválasztott bírósági ülnökök 
nyilatkozata 2015. május 4-én megküldésre került a Pásztói Járásbíróság Elnökének. 
 
146/2014.(IV.30.) számú határozat 
A megválasztott pedagógus bírósági ülnökökről szóló határozat és a megválasztott bírósági ülnökök 
nyilatkozata 2015. május 4-én megküldésre került a Pásztói Járásbíróság Elnökének. 
 
148/2015(V. 14.) számú határozat 
Képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint 100 fő 53 napon keresztül történő nyári 
gyermekétkeztetés biztosításának támogatására szóló pályázat és a pályázati feltételként előírt 
Képviselő-testületi határozat benyújtása megtörtént. 
 
149/2015(V. 14.) számú határozat 
A soron következő pályázati kiírás alkalmával (2. ütem) a pályázat benyújtásra kerül (várhatóan 
2015. 06. hó) 
 
150/2015. (IV.30) számú határozat 
Árminiczki Józsefnével a strandbüfé üzemeltetési szerződés megkötése folyamatban van. 
 
151/2015. (IV.30) számú határozat 
Gőcze Lászlónéval a strandcikk árusító hely üzemeltetési szerződés megkötése folyamatban van. 
 
152/2015. (IV.30) számú határozat 
Mucsinai Pálnéval a lángos árusító hely üzemeltetési szerződésének megkötése folyamatban van. 
 
 
Pásztó, 2015. május 22. 
 
 
 
        Dömsödi Gábor 
        polgármester 
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