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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. (Székhely: 1147 Budapest, Csömöri út 50-60.) pásztói  
telephelyének szakszervezeti képviselője Nagy Imréné és üzemvezetője Zohó Szilveszterné 
2019. november 07. napján kérelmet nyújtott be, beadványukban kérik a Képviselő-testületet, 
hogy biztosítsa a Városi Művelődési Központ Nagytermének használatát 2019. december 06. 
napján délután 12:00 és 17:00 óra között tartandó év végi záró ünnepségükre. 

A budapesti székhelyű Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. Magyarország legnagyobb 
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató állami tulajdonú társasága, amely 1953 óta 
működik a magyar és a nemzetközi konfekció és bőrdíszműipar területén. A pásztói üzem 
1967-től folyamatosan működik. Jelenleg 100 megváltozott munkaképességű dolgozót 
foglalkoztat ezért a város életében meghatározó szerepet tölt be. 

A rendezvény tervezett időpontja technikai előkészülettel:  
2019. december 06. (péntek) 12.00-17:00 óra. 
Program helyszíne: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés Központ Pásztó 65/1 hrsz. 
3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.  

Fentiek alapján javasolom a képviselő-testületnek, hogy a művelődési központ nagytermének 
fentiek szerinti egyszeri térítésmentes használatához járuljon hozzá. 

Határozati javaslat:  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. (1147 
Budapest, Csömöri út 50-60.) pásztói telephelyének szakszervezeti képviselője Nagy Imréné 
és üzemvezetője Zohó Szilveszterné által benyújtott, 2019. december 06. napján délután 
12:00 és 17:00 óra között tartandó év végi záró ünnepségük helyszínének biztosításáról szóló 
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1. Képviselő-testület hozzájárul, hogy Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. (Székhely: 1147 
Budapest, Csömöri út 50-60.) pásztói telephelye az év végi záró ünnepség elnevezésű 
rendezvény lebonyolítására 2019. december 06. (péntek) 12.00-17:00 óra között a 
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés Központ helyiségeit (Pásztó 65/1 hrsz. 
3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.)  egyszeri alkalommal év végi záróünnepség 
rendezésére térítésmentesen használja.  

2. A Szervező teljes körű, feltétlen vagyoni felelősséggel tartozik minden olyan kárért 
(balesetért), azaz teljes mértékben köteles megtéríteni mindazt a kárt, mely a 
rendezvény ideje alatt akár a résztvevők, akár a rendezvényre látogatók, akár a 
rendezvényt segítők, akár más személyek kárt okozó magatartása, tevékenysége 
folytán következik be. 

3. Szervező kötelessége a rendezvény Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés 
Központban történő megszervezéséhez szükséges feltételek biztosítása, különös 
tekintettel arra, hogy az ingatlanban egyidejűleg 300 főnél több személy nem 
tartózkodhat. 

4. A Képviselő-testület felkéri Farkas Attila polgármestert a hasznosítási szerződés 
aláírására. 

Határidő: eljárási rend szerint 
Felelős:   szöveg szerint  
 
Pásztó, 2019. november 13. 
 Farkas Attila 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
  

dr. Sándor Balázs 
          jegyző 
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