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72/2015. (III. 26.) 
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelése 3 ütemben 
megtörtént. 

2015. április 3.                    4.000 e Ft 

2015. július 2.                     2.000 e Ft 

2015. szeptember 23.         3.000 e Ft 

Összesen:                            9.000 e Ft 

81/2015.(III.26.) 
Pásztó és Kőrösfő települések között a testvérkapcsolat kialakítására vonatkozó 
szándéknyilatkozat aláírása megtörtént.  

214/2015. (VI. 25.) 
A 2015.évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatási ráfordításának csökkentésével kapcsolatos 
támogatási igény pályázatát a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához 2015. 
augusztus 4-én benyújtottuk. 
  
241/2015.(VI. 25.) 
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról 
szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2015. szeptemberi módosításába beépítettük a 
határozatban foglaltakat (krízishelyzetben lévő családok részére önkormányzati bérlakás 
különösen méltányos bérbeadásának lehetősége, feltételei). Ingatlan vásárlásra jelenleg 
nincs lehetőség. 
 
255/2015. (VIII.13.) 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő, a "Kelet-nógrádi 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című pályázat 
megvalósításához szükséges többlet önerőt, 26.196 Ft-ot átutalta a Társulás részére. 
 
256/2015. (VIII.13.) 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott póttagdíjat a Társulási 
Megállapodás 14.1. pontja szerinti lakosságszám-arányosan 50 Ft/fő azaz 472.700 Ft-ot 
átutalta a Társulás részére. 
 
257/2015. (VIII.13.) 
A határozatban foglaltaknak megfelelően 2015. augusztus 18-án kelt bérlőkijelölésünket 
megküldtük a bérlő, a Mikszáth Kálmán Líceum, valamint a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. részére. A bérlőkijelölést augusztus 24-én bérlő átvette, azonban a 
Városgazdálkodási Kft. tájékoztatása szerint a részletfizetési megállapodás, valamint a 
lakásbérleti szerződés meghosszabbítása érdekében nem kereste fel társaságukat. Ezt 
követően a Kft. levélben szólította fel Pintérné Deán Tímeát, hogy mivel a bérlőkijelölésben 
foglaltaknak nem tett eleget, 2015. szeptember 30-ig a lakásból ki kell költöznie. 2015. 
szeptember 23-án telefonon tájékoztattak arról, hogy szeptember 10-én a levelet kézbesítették, 
azonban a bérlő arra nem reagált. 
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258/2015. (VIII.13.) 
A határozatban foglaltaknak megfelelően 2015. augusztus 17-én kelt bérlőkijelölésünket 
megküldtük a bérlő, és a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére. A 
bérlőkijelölést augusztus 19-én bérlő átvette. A Városgazdálkodási Kft. tájékoztatása szerint a 
bérlő személyesen kereste fel őket, és elmondta, hogy lakásfenntartási támogatást és egyszeri 
segélyt igényelt, melyet lakbértartozására illetve az aktuális havi lakbérre kívánja fordítani. 
 
259/2015. (VIII.13.) 
A határozatban foglaltaknak megfelelően 2015. augusztus 17-én kelt bérlőkijelölésünket 
megküldtük a bérlő, a Pásztói Margit Kórház, valamint a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. részére. A bérlőkijelölést augusztus 28-án bérlő átvette. A 
Városgazdálkodási Kft. tájékoztatása szerint Felek a lakásbérleti szerződést megkötötték 
2016. augusztus 31-ig. 
 
261/2015. (VIII. 13.) 
Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III. 4. 
pontja alapján 2015. augusztus 18-án 52.377 e Ft támogatási igényű pályázatot nyújtottunk be 
a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló pályázat keretében. 

262/2015. (VIII. 13.) 
Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III. 4. 
pontja alapján 2015. augusztus 14-én 9.300 e Ft támogatási igényű pályázatot nyújtottunk be a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében 
rendkívüli szociális támogatásra.  
 
263/2015.(VIII.13.) 
Az Önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételét rögzítettük. 2015. 
szeptember 14-én kiválasztásra kerültek a szakrendszerek (Ingatlan-vagyonkataszter rendszer, 
Helyi adórendszer, Iratkezelő rendszer, Ipari és kereskedelmi rendszer, keretrendszer). Az 
EBR42 rendszerben ezek rögzítése határidőben megtörtént.  
 
266/2015. (IX.3.) 
A módosítással elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervet a 2016-2030-ig terjedő időszakra 
megküldtük további intézkedés céljából az ÉRV. ZRt-nek. A Terv Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal általi elfogadásához szükséges 825.000 Ft igazgatási-
szolgáltatási díjat a Képviselő-testület a költségvetésében biztosította. 
Az 5/2015. (VIII. 7.) MEKH rendelet 2015. szeptember 7-től módosította az 1/2014. (III. 4.) 
MEKH rendeletet, mely szerint a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásának igazgatási-
szolgáltatási díjának kiszámítása a tárgyévi fordulónapon a víziközmű-szolgáltatási 
engedélyben az adott víziközmű-rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként 
0,001, de legalább 10 eFt. 
Az üzemeltető ÉRV ZRt. a víziközmű rendszer felhasználói egyenértékét megküldte. 
A Gördülő Fejlesztési Terv szennyvíz esetében Beruházási és Felújítási, pótlási tervből, még 
ivóvíz esetében csak Felújítási, pótlási tervből áll. Ezért a MEKH részére 30.000 Ft 
igazgatási-szolgáltatási díj került átutalásra. 
 
270/2015. (IX.3.) 
Baross G. u. 30-34. szám előtti útburkolat helyreállításhoz elnyert vis maior támogatás 
elszámolását a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodájának 
és a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak megküldtük. Az elszámolás folyamatban van a 
közreműködő szervezetek részéről. 
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271/2015. (IX.3.) 
Muzslára felvezető út helyreállításához elnyert vis maior támogatás elszámolását a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodájának és a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalnak megküldtük. Az elszámolás folyamatban van a közreműködő szervezetek 
részéről. 
 
Pásztó, 2015. szeptember 23. 
 
 
        Dömsödi Gábor 
        polgármester 
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