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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati alapítású vagy tulajdonosi részesedéssel működő gazdasági 
társaságokba az alapítóknak felügyelő bizottsági tagot kell delegálni. 
Pásztó Városi Önkormányzat alapítója és 100%-os tulajdonosa a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. E társaságnál 3 tagból álló 
Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjai: Volek György, 
Édes Attila, Kőszegi Pál. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása 2014. 10. 31-én 
lejár.  
A jogfolytonosság biztosítása érdekében új Felügyelő Bizottsági tagokat kell 
választani. A választás eredményét az alapító okiratban rögzíteni kell. Az alapító 
okirattal kapcsolatos cégbírósági eljárás intézése az ügyvezető igazgató feladata.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat résztulajdonosa a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-nek. 
A Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságában Pásztó Városi Önkormányzatot 
Sisák Imre korábbi polgármester képviselte. Sisák Imre volt polgármester Felügyelő 
Bizottsági tagságát lemondással megszüntette. 
A Felügyelő Bizottságban a Felügyelő Bizottság tagjainak jogszabályban rögzített 
jogai és kötelezettségei vannak. Ugyanakkor fontos szempont, hogy az alapító, illetve 
tulajdonos elvárásai a gazdasági társaságban érvényesüljenek, ezért indokolt a 
Felügyelő Bizottsági tagok részére útmutatás. feladatmeghatározás, melyet a határozati 
javaslatban rögzítünk.  
Mindenre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:  
 
Határozati javaslat I.: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Dél-
Nógrádi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsági tagságával kapcsolatos ügyet és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dél-Nógrádi Vízmű 
Kft. résztulajdonosa a Kft. taggyűlése részére, a Kft. Felügyelő Bizottsági 
tagságára javasolja:  

 
1. Név: 
2. Születési helye, ideje: 
3 Anyja neve: 
4. Lakcíme: 
5. A megbízatás kezdő időpontja: 
6. A megbízatás lejárata:  
 

2. A Képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy e határozatot soron kívül 
küldje meg a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. igazgatójának további intézkedés 
céljából. 

 



3. A Képviselő-testület felkéri a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. igazgatóját, hogy a 
Felügyelő Bizottsági tag személyében történt változást a cégbíróságon soron 
kívül vezettesse át. 

 
4. A Dél-Nógrádi Vízmű Kft. úgy , mint az önkormányzat is közvagyonnal és 

közpénzzel gazdálkodik. 
A közpénzekkel való hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében a tulajdonos 
önkormányzat a Felügyelő Bizottságba delegált tagja részére az alábbi feladatot 
határozza meg: 
- Tevékenysége során jutassa érvényre Pásztó Városi Önkormányzat és ezen belül az 
ellátott lakosság érdekeit. Nevezetesen törekedjen az ivóvíz és szennyvízszolgáltatás 
folyamatos, gazdaságos működtetésére, arra, hogy a lakosság és a gazdálkodó 
szervezetek ez irányú ellátása biztosított legyen. A Kft. tevékenysége, 
üzembiztonsága, nyereségessége megvalósuljon. Amennyiben erre a Felügyelő 
Bizottságnak hatása van a lakossági és közületi szolgáltatási díjak a lehetséges 
legalacsonyabbak legyenek. A Kft. éljen a lehetséges hazai és Európai Uniós pályázat 
forrásokkal. Törekedjen az egészségtelen azbeszt-cement vezetékek kiváltására. 
- Törekedjen a pásztói munkahelyek megőrzésére. 
 
 
 
Pásztó, 2014. október 31. 
 
 
 
 
 
 
 
         Dömsödi Gábor 
            polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
   Dr Tasi Borbála  
 címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat II.: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság  Felügyelő 
Bizottság tagjaira tett javaslatot, és tekintettel arra, hogy a jelenlegi Felügyelő 
Bizottsági tagok megbízatása lejár, az alábbi személyeket jelöli meg a Felügyelő 
Bizottság tagjának: 
 

1. Név: 
Születési helye, ideje: 
Anyja neve: 
Lakcíme: 
A megbízatás kezdő időpontja: 
A megbízatás lejárata: 
 

2. Név: 
Születési helye, ideje: 
Anyja neve: 
Lakcíme: 
A megbízatás kezdő időpontja: 
A megbízatás lejárata: 
 

3. Név: 
Születési helye, ideje: 
Anyja neve: 
Lakcíme: 
A megbízatás kezdő időpontja: 
A megbízatás lejárata:  
 

1. A Képviselő- testület felkéri polgármesterét, hogy e határozatot soron kívül 
küldje meg a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
igazgatójának további intézkedés céljából. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 

Kft. igazgatóját, hogy a Felügyelő Bizottsági tag személyében történt változást 
a cégbíróságon soron kívül vezettesse át. 

 
3. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. úgy , mint az 

önkormányzat is közvagyonnal és közpénzzel gazdálkodik. 
A közpénzekkel való hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében a tulajdonos 
önkormányzat a Felügyelő Bizottságba delegált tagjai részére az alábbi feladatot 
határozza meg: 
- Tevékenysége során jutassa érvényre Pásztó Városi Önkormányzat és ezen belül az 
ellátott lakosság érdekeit. Nevezetesen törekedjen arra, hogy az önkormányzat 100%-
os tulajdonában álló Kft. az önkormányzat törvényben rögzített kötelező feladataihoz a 
leghatékonyabban, a legdinamikusabban alkalmazkodó cég legyen és valóban 



megvalósuljon a közhasznú és a nonprofit jelleg. Feladatstruktúrája és létszáma olyan 
legyen, ami a rendelkezésre álló forrásokból eredményesen, veszteségmentesen 
finanszírozható.  
- A Kft. a városi piac menedzselésével és további fejlesztésével biztosítsa azt a 
kötelező önkormányzati feladatot, hogy a helyi termelők folyamatos- a hétvégi 
árusítást is lehetővé tevő- értékesítési feltételei biztosítottak legyenek. 
Törekedjen arra, hogy a városi piacon még kihasználatlan ingatlan részek 
hasznosításra kerüljenek és abból érdemleges bevétel származzon. 
- A Kft. mindaddig, ameddig a közfoglalkoztatási rendszer fennáll legyen a 
közfoglakoztatás olyan bázisa, ahol a közfoglalkoztatottak szervezetten, hatékonyan, a  
város érdekében állóan végzik munkájukat, hozzászoknak a fegyelmezett és 
eredményes munkavégzéshez és alkalmassá válnak arra, hogy az elsődleges munkaerő 
piacon helyezkedjenek el. A jelentős számú közfoglalkoztatáshoz szükséges mértékű 
telephely bővítéssel teremtsék meg annak a feltételét, hogy a közfoglakoztatottak az 
önkormányzati feladatellátáshoz szükséges termék, pl. betonjárda lap, folyóka elem 
gyártásával hasznos munkát végezzenek. 
- Mindaddig, ameddig a Kft. hulladékszállítási tevékenységet végez, valósuljon meg 
az önköltségen belüli működés, ugyanis az államháztartási törvény sem az 
önkormányzat, sem pedig az általa alapított Kft. részére nem teszi lehetővé a 
veszteséges tevékenység finanszírozását. 
- A Kft. vezetése vizsgálja meg azt, hogy képessé tehető-e olyan kötelező 
önkormányzati feladat ellátására, amelynek fedezete folyamatosan állami 
támogatásból biztosított és jelenleg más külső vállalkozóval végezteti el az 
önkormányzat ( pl.: közvilágítás, kátyúzás, stb.). 
-  A Kft. tevékenysége, üzembiztonsága, nyereségessége megvalósuljon. - 
Amennyiben erre a Felügyelő Bizottságnak hatása van a lakossági és közületi 
szolgáltatási díjak a lehetséges legalacsonyabbak legyenek. A Kft. éljen a lehetséges 
hazai és Európai Uniós pályázati forrásokkal.  
- Törekedjen a pásztói munkahelyek megőrzésére. 
 
Pásztó, 2014. október 31. 
 
 
         Dömsödi Gábor 
            polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
   Dr Tasi Borbála  
 címzetes főjegyző 
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