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Tisztelt Képviselő-testület! 

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Kossuth Lajos út 
116.) adatainak megváltozása miatt három határozat született különböző időpontokban. 

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. jogi képviselője 2021.03.08-án jelezte az 
önkormányzat felé, hogy a cégbíróság a létesítő okirat módosításának bírósági átvezetése során 
hiánypótlásra hívta fel, amelynek lényege, hogy azonos dátummal csatoljuk a módosításokat 
tartalmazó határozatokat. Ennek során új sorszámot és azonos dátumot kapna a már korábban 
jóváhagyott 37/2020 (02.27.) az 58/2020 (12.01.), és 6/2021 (I.20.) határozatok, melyek tartalma 
változatlan maradt. 

A Polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján jogosult dönteni.  

 
 

Határozati javaslatok: 
 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
    /2021. (III.8.) számú határozata 
 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
I. Pásztó Városi Önkormányzat, mint a Pásztó belterület, 2812 hrsz. alatti, természetben 

3060 Pásztó, Mágnes utca 2812 hrsz. alatt található ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
(székhely: 3060 Pásztó, Kossuth Lajos út 116., Cg: 12-09-002518, adószáma: 11208790-
2-12) az ingatlant határozatlan időre telephelyként használja, és a hatósági 
nyilvántartásokban az ingatlan címét telephelyként bejegyeztesse. 

II. Pásztó Városi Önkormányzat hozzájárul, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Kossuth Lajos út 116., Cg: 12-09-002518, 
adószáma: 11208790-2-12) alapító okiratában korábban telephelyként bejegyzett 3060 
Pásztó, Fő utca 59., valamint a 3060 Pásztó, Csillag tér 16. sz. alatti ingatlanokat a hatósági 
nyilvántartásokból törölje.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: VG. Kft. ügyvezető igazgatója 
 
Pásztó, 2021. március 08. 
 Farkas Attila 
 polgármester 

A határozati javaslat törvényes! 
     
             Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
      /2021. (III.8.) számú határozata 
 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
1. Pásztó Város Polgármestere Szűcs Viktort, 3200 Gyöngyös, Hold utca 14. szám alatti lakost 

2021. január 1-től, 2021. december 31-ig határozott időre bruttó 500.000.-Ft-os 
havibérrel kinevezi a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé és megbízza 
az ügyvezetői feladatok ellátásával.  
 

2. A polgármester gondoskodik a szükséges munkaügyi iratok előkészítéséről. 
 

     Határidő: szöveg szerint 
           Felelős: polgármester 
   

3. A Kft. ügyvezetője 30 napon belül gondoskodjon a szükséges iratok Cégbíróságra való 
benyújtásáról 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: ügyvezető igazgató 

 
 
Határidő: értelemszerűen 
Pásztó, 2021. március 8. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester 
 

A határozati javaslat törvényes! 
      
              Dr. Sándor Balázs 

Jegyző 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
       /2021. (III.8.) számú határozata 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 
Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

I. Pásztó Városi Önkormányzat hozzájárul, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Kossuth Lajos út 116., Cg: 12-09-002518, 
adószáma: 11208790-2-12) alapító okiratában korábban telephelyként bejegyzett 3060 
Pásztó, Kossuth Lajos u. 116., ingatlant a hatósági nyilvántartásokból törölje. 
 

II. Pásztó Városi Önkormányzat hozzájárul, ahhoz, hogy a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Kossuth Lajos út 116., Cg: 12-09-
002518, adószáma: 11208790-2-12) a jövőben könyvvizsgálót nem alkalmaz, és az alapító 
okiratban a társaság könyvvizsgálójaként megjelölt MINERVA AUDIT Könyvszakértő, 
Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4024 Debrecen, 
Kossuth utca 61., Cg: 09-09-3643) a hatósági nyilvántartásokból törölje. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
 

 
Pásztó, 2021. március 8. 
 
 
 
         Farkas Attila   
          polgármester   
    

A határozati javaslat törvényes! 
      
              Dr. Sándor Balázs 

Jegyző 
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