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Tájékoztató  

a lejárt határidejű határozatokról  

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

   

 

 

 

 

 

 

Készült: A képviselő-testület 2019. október 3-i ülésére 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

Tárgyalja: 
Intézményirányítási 
és Szociális Bizottság 

Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 

nem nem nem 

Készítette: Hivatal szakosztályai 

  

 

 

 

 

Megtárgyalás módja: nyílt ülésen 

Döntéshozatal:   egyszerű szavazattöbbséget 
igényel 

        PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 
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165/2019. (VI. 27.) számú határozat 
Az önkormányzati tulajdonú (hátralékos) lakásbérlők részére 2019. június 30-i 
dátummal kiküldésre kerültek az egyenlegközlők, melyben a PVG Kft. kérte a tartozás 
8 napon belül történő kiegyenlítését.  
 
166/2019. (VI. 27.) számú határozat 
A Pásztó, Cserhát ln. 8. 1/2. lakás elhunyt bérlőjének 513.876 Ft összegű közös 
költség tartozás A PVG Kft. könyveiből kivezetésre került.  

196/2019. (VI. 27.) számú határozat 
A Pásztó, Hunyadi u. 12. I/1. szám alatti önkormányzati lakás bérlője a lakásból 
kiköltözött, tartozásának rendezésére részletfizetést kötött a PVG Kft-vel.  
 
198/2019. (VII. 17.) számú határozat 
A „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázat benyújtásra került, a 
támogatási kérelem elbírálás alatt. 
 
201/2019. (VII. 17.) számú határozat 
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében 
rendkívüli szociális támogatásra a pályázat határidőben benyújtásra került. 
 
214/2019. (VII. 25.) számú határozat 
A 450566 azonosítószámon benyújtott vis maior pályázattal kapcsolatos hiánypótlást 
teljesítettük, elbírálás alatt a BM-nél. 
 
217/2019. (VIII.  14.) számú határozat 
Az iskolakezdő gyermekek (104 fő) részére a megállapított 7000 Ft értékű 
tanszercsomag az évnyitókon átadásra került.  
 
218/2019. (VIII.  14.) számú határozat 
Az iskolabusz üzemeltetésére Mátravölgyi Zsolt egyéni vállalkozóval a szerződést 
megkötöttük, a gyerekek szállítása megoldott.  
 
228/2019. (IX.11.) számú határozat 
A József Attila út felújítására Pusztai Gábor egyéni vállalkozóval a vállalkozói 
szerződést megkötöttük.  
 
229/2019. (IX.11.) számú határozat 
A Tóth Árpád út felújítására a KELI-BAU KFT-vel a vállalkozói szerződést 
megkötöttük. 
 
Kérem a tájékoztató elfogadását. 
 
Pásztó, 2019. szeptember 18. 
          Farkas Attila 
         polgármester 
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