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Készült: a Képviselő-testület 2014. júniusi ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 



134/2014. (V.29) 
A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére határozatban 
meghatározott prémium kifizetésére megtettük a szükséges intézkedéseket. 
 
135/2014. (V.29) 
A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai részére meghatározott juttatás I. részletének kifizetésére 
megtettük a szükséges intézkedéseket. 
 
139/2014. (V.29)  
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati felhívást - a rendeletnek megfelelően- 2014. 
június 3-án kifüggesztettük a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján, megjelentetjük a 
www.paszto.hu honlapon, valamint rövidített hirdetményként megküldtük a városi 
televíziónak megjelentetés céljából. 
A pályázatok benyújtásának határideje 2014. június 30. Eddig egy pályázat sem érkezett be. 
 
140/2014. (V.29)  
A határozatban szereplő kivitelezők részére az ajánlattételi felhívást határidőben megküldtük. 
 
142/2014. (V.29)  
2014. június 3-án levélben tájékoztattuk a Pásztó-Mátrakeresztes 4630 hrsz.-ú, sporttelep 
megnevezésű ingatlan tulajdonosait a Képviselő-testület döntéséről. 
 
143/2014. (V.29)  
2014. június 3-án levélben tájékoztattuk a Pásztó, Baross G. u. 30. szám alatti lakóház, udvar 
megnevezésű ingatlan tulajdonosait a Képviselő-testület döntéséről. 
 
144/2014. (V.29)  
2014. június 3-án levélben tájékoztattuk a Pásztó, Gábor Áron út 9.szám alatti műemlék 
épület tulajdonosát a Képviselő-testület döntéséről. 
 
145/2014. (V.29) 
A játszótéri eszközök gyártására, szállítására és telepítésére vonatkozó szerződést 
előkészítettük és megküldtük az ACER Kft-nek. Az aláírt szerződést postára adták, a gyártás 
folyamatban van, június végén telepítik az első helyszínre, a strandra az eszközöket. Az 
ütéscsillapító talaj kialakítására vonatkozó három ajánlatot bekértük, a legkedvezőbb ajánlatot 
adó Pusztai Gáborral a szerződés megkötése folyamatban van. A közműnyilatkozatokat 
megkértük, azok részben beérkeztek. 
 
146/2014. (V.29)  
A szabadtéri kondipark gyártására, szállítására és telepítésére vonatkozó szerződést 
előkészítettük és megküldtük a Nero-Toys Kft-nek. Az aláírt szerződést postára adták, a 
gyártás folyamatban van. Tájékoztattak arról, hogy az eszköz gyártása során megállapították, 
hogy alá a korábban jelzetteknél nagyobb ütéscsillapító felület szükséges. Az ütéscsillapító 
talaj kialakítására vonatkozó három ajánlatot bekértük, a legkedvezőbb ajánlatot adó Pusztai 
Gáborral a szerződés megkötése folyamatban van. 
 
149/2014(V.29.) 
A Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Clubbal a határozat szerinti támogatási szerződést 2014. 
június 2-án megkötöttük és megtörtént a támogatás kifizetése. 
 

http://www.paszto.hu/


 
150/2014. (V.29)  
2014. június 2-án a „RE-ON Bt. fa. Pályázat” visszavonására vonatkozó levelünket 
megküldtük a felszámoló cégnek, az A+P Módszer Kft-nek. A közreműködő ügyvédi iroda e-
mailen jelzett vissza a visszavonás tudomásulvételéről. 
 
Pásztó, 2014. június 19. 
 
 
 
        Sisák Imre 
        polgármester 
 


