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24/2013.(II.22.) 
 
Az adósság átvállalással kapcsolatban szükséges nyilatkozatokat határidőben megtettük. 
 
57/2013.(IV.04.) 
 
A Pásztó Kistérség Többcélú Társulásától átvett Területi Gondozási Központ- mai nevén 
Pásztói Gondozási Központ- által működtetett szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra a 
működési engedélyeket 2013. július 1-jei hatályosulással megkaptuk. 
 
61/2013.(IV.04.) 
 
A Felügyelő Bizottság a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft szervezeti személyi 
javadalmazási feltételeit több alkalommal tárgyalta. Megállapította, hogy a Kft a 
feladatellátáshoz minimálisan szükséges létszámmal dolgozik. A dolgozók bérezése azonos a 
szektorban foglalkoztatottakéval. A Kft-t több hátrányos hatás érte a jogszabályok változása 
(rezsidíj csökkentés, gépkocsivezetők kötelező képzése, kötelező hulladékkezelési szakember 
képzésben részvétel, útdíj bevezetése, lerakási díj bevezetése) a lakossági fizetési morál 
romlása a szociális helyzet kedvezőtlen alakulása és egyéb tényezők miatt. 
(pl.: lerakási díj, kompenzáció módja és mértéke) 
Külön előterjesztés keretében tájékoztatást kap a testület a Kft helyzetéről, lehetőségeiről. 
 
115/2013. (V.29.) 
 
Önkormányzati tulajdonú lakás szolgálati lakás bérbeadása:  
Szlobodnyik Andrea OKJ-s ápoló a határozatban szereplő feltételt, mely szerint saját 
költségén kell kialakítani a közös fűtési rendszerről levált ingatlan egyedi fűtését, majd azt a 
lakbér terhére lelakhatja, nem tudta vállalni. A lakás kiutalására nem került sor. 
 
137/2013.(VI.21.) 
 
A Pásztói Múzeum igazgatójának megbízásával kapcsolatos döntés alapján a szükséges 
intézkedés megtörtént. 
 
142/2013. (VI.21.) 
 
A módosított közbeszerzési tervet a honlapon megjelentettük. 
 
144/2013. (VI.21.) 
 
Önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása: 
Nagy Dalma a Pásztó, Cserhát ln. 14. III/3. szám alatti ingatlan bérlője a határozatnak 
megfelelően megkötötte a részletfizetési megállapodást. Ezt követően a lakásbérlet 
meghosszabbításra került. Azóta rendszeresen fizeti a részleteket és az aktuális havi lakbért is. 
 
145/2013. (VI.21.) 
 
7490/3 hrsz-ú tó ingatlan használatba adása: 
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Kelemen Norbert kérelmező részére 2013. június 25-én megküldtük a polgármester által aláírt 
7490/3 hrsz-ú tó használati szerződését 4 példányban. A szerződés 2013. július 16-án került 
aláírásra kérelmező részéről is, melyből 3 eredeti példányt 2013. július 19-én jutatott vissza a 
hivatalba. 
 
146/2013. (VI.21.) 
 
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének 
fejlesztése című pályázat részeként Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Tar 018 
hrsz-ú 1 ha 4030 m2 alapterületű, ,,kivett vásártér” megnevezésű ingatlan 6312 m2 

területrészére a földhasználati jogot biztosító szerződést megkötöttük.  
 
163/2013. (VII.9.) 
 
A Belvízelvezető rendszerek karbantartására elnyert 2013. évi Start munkaprogram keretében 
a Kövicses patak burkolt medrének rendezési feladataihoz a gépi munka végzésére Pusztai 
Gábor egyéni vállalkozóval a szerződést megkötöttük. 
A Belvízelvezető rendszerek karbantartására elnyert 2013. évi Start munkaprogram keretében 
a Kövicses patak burkolt medrének helyreállításához szükséges beton készítésére és 
kiszállítására Pusztai Gábor egyéni vállalkozóval a szerződést megkötöttük. 
 
174/2013. (VII.31.) 
 
A Gondozóközpont korszerűsítési munkáinak kivitelezésére a nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződést megkötöttük. A MAG Zrt.-nek a szükséges dokumentumokat és a 
változás bejelentést megküldtük. 
 
175/2013. (VII.31.) 
 
A Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti Gondozóközpont  műszaki ellenőrzésére a 
vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel megkötöttük. 
 
 
Pásztó, 2013. szeptember 18. 
 
 
 

  Sisák Imre 
         polgármester 
 
 


