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Tisztelt képviselő-testület! 
 

I. 
A 2015. évi költségvetés fedezetet biztosított arra, hogy az önkormányzat a 100%-os 
tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT -t a városközponti 
rehabilitáció keretében megvalósult piac fejlesztéshez felvett hitel törlesztő részletének és 
kamatainak összegével támogassa törzstőke emelés keretében. 
Erre vonatkozik az I. sz. határozati javaslat. 
 
Határozati javaslat I. 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke felemelésére vonatkozó előterjesztést, 
határozati javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
  
Az alapító (képviselő-testület) megállapítja, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. törzstőkéje – a már eddig befizetett és rendelkezésre bocsátott összegekkel 
együtt 104.400.000 Ft - azaz (száznégymillió-négyszázezer) forint, amely 74.400.000,- 
(hetvennégymillió-négyszázezer) forint készpénzből, és 30.000.000,- (harmincmillió forint) 
nem pénzbeli betétből, apportból áll. 
 
Az alapító (képviselő-testület) elhatározza, hogy a KFT eddigi jegyzett tőkéjét felemeli. A 
képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. tőkéjét 9.000.000,- 
(kilencmillió) forint összegű készpénzzel felemeli. Ennek alapján a gazdasági társaság 
jegyzett tőkéje 113.400.000,- (száztizenhárommillió-négyszázezer) forint, amely 83.400.000,- 
(nyolcvanhárommillió-négyszázezer) forint készpénzből, és 30.000.000,- (harmincmillió) 
forint nem pénzbeli betétből, apportból áll. 
 
Az alapító (képviselő-testület) a 9.000.000 (kilencmillió) forintot három részletben 2015. 
március 31-ig 4.000.000 Ft-ot, 2015. június 30-ig 2.000.000 Ft-ot, 2015. szeptember 25-ig 
3.000.000 Ft-ot utalja át a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az OTP 
Banknál vezetett 11741024-20024073 számú számlájára. 
 
Az alapító (képviselő-testület) felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
KFT. igazgatóját, hogy a tőkeemelés átvezetése iránt a Balassagyarmati Törvényszék 
Cégbíróságnál – jogi képviselő bevonásával 30 napon belül – intézkedjen. Ennek kapcsán a 
Ptk. rendelkezései szerint dolgoztassa át az alapító okiratot. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 
Pásztó, 2015. március 5. 
           Dömsödi Gábor 
              polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
         jegyző



II. 
A képviselő-testület a költségvetési rendeletben döntött arról, hogy a hulladék szállítás 
biztonságának garantálása érdekében 15.000 e Ft- kölcsönt biztosít a 100%-os tulajdonában 
lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT részére. 
 
A hulladékszállítás biztonság érdekében az alábbi II. határozati javaslatot terjesztem a tisztelt 
képviselő-testület elé: 
 
Határozati javaslat II. 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. hulladékszállítási díj veszteségének kezelésére 
vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

1. A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletben rögzítetteknek megfelelően 
és e határozat melléklete szerinti kölcsönszerződést jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, jegyzőjét, valamint a gazdasági 
vezetőt, hogy a kölcsön szerződést az önkormányzat nevében aláírják. 

Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: szöveg szerint 
 
 
Pásztó, 2015. március 5. 
           Dömsödi Gábor 
              polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
         jegyző 

 
 
 

 Kölcsön szerződés 
 

Amely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (törzskönyvi nyilvántartási szám: 
735319, adószáma: 15735313-2-12) 
Képviselő neve Dömsödi Gábor polgármester, Dr. Sándor Balázs jegyző, 3060 Pásztó, 
Kölcsey út 35. szám alatti, mint kölcsönadó, 
 
másrészről a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 12-
09002518, adószáma: 11208790-2-12, képviselő neve és beosztása Robotka Róbert, 
ügyvezető igazgató, 3063 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti székhelyű cég mint kölcsön vevő 
között az alábbi feltételek szerint. 

1. Kölcsönadó a mai napon Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
….................. számú határozata alapján 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió Ft kölcsönt 
biztosít a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú KFT részére a Pásztó város 
közigazgatási területén végzendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
zavartalanságának biztosítására. Tekintve, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás során felmerült költségnövekedés (lerakási járulék, MEKH felügyeleti 
díj, útdíj, stb.) és a rezsicsökkentésből származó bevételkiesés együttes hatását 



elkerülhetetlen másként ellensúlyozni. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és 
Városüzemeltetési Nonprofit KFT a meg nem fizetett    hulladéklerakási számla miatt 
fizetési felszólítást küldött a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nek 
azzal, hogy amennyiben a tartozást 8 napon belül nem fizeti meg, akkor a követelés 
érvényesítés érdekében további végrehajtási intézkedést tesz. 
A tagi kölcsön kamatmértéke megegyezik az adósságmegújító hitel mértékével 3 havi 
bubor + 2,8%. A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: legkésőbb 2016. június 30. 

 
2. A kölcsön szerződés aláírását követően a kölcsönadó a kölcsönvevő részére folyósítja 

az 1-es pontban megjelölt összeget az alábbi ütemezésben: 
március 31-ig  5.000.000 Ft 
június 30.ig  5.000.000 Ft 
szeptember 30-ig 5.000.000 Ft 
 
Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei miatt az ütemezés nem tartható 
felek a megoldást egyeztetik. 

 
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szabályai az irányadók, 

ezután a felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alábbi 
helyen és időpontban jóváhagyólag aláírják. 

 
Pásztó, 2015. március 27. 
 
 
 
_________________________    _________________________ 

Kölcsönadó       Kölcsönvevő 
 
 
 
    _________________________ 
        Ellenjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. 
 

A képviselő-testület a településrészi gondnokok foglalkoztatására a 2015. évi költségvetésben 
fedezetet biztosított. 
Ennek átadására előterjesztem a III. sz határozati javaslatot. 
 
 
 
Határozati javaslat III. 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta településrészi 
gondnokok foglalkoztatására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

1. A képviselő-testület e határozat melléklete szerinti végleges pénzeszköz átadási 
szerződést jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, jegyzőjét, valamint a gazdasági 
vezetőt, hogy a pénzeszköz átadási szerződést az önkormányzat nevében aláírják. 

Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: szöveg szerint 
 
 
Pásztó, 2015. március 5. 
           Dömsödi Gábor 
              polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Végleges pénz átadási szerződés 

 
Amely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (törzskönyvi nyilvántartási szám: 
735319, adószáma: 15735313-2-12) 
Képviselő neve Dömsödi Gábor polgármester, Dr. Sándor Balázs jegyző, 3060 Pásztó, 
Kölcsey út 35. szám alatti, mint pénzeszközt átadó, 
 
másrészről a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 12-
09002518, adószáma: 11208790-2-12, képviselő neve és beosztása Robotka Róbert, 
ügyvezető igazgató, 3063 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti székhelyű cég mint átvevő között 
az alábbi feltételek szerint. 
1. A pénzeszközt átadó a mai napon Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
….................. számú határozata alapján 3.000.000 Ft végleges pénzeszköz átadást biztosít  
Hasznos és Mátrakeresztes településrészek településgondnoki feladatainak ellátására, 2015. 
március1 és 2015. december 31-e közötti időszakra. A pénzeszköz átadást havi 300.000 Ft-os 
részletekben biztosítja minden hónap 31-ig. 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szabályai az irányadók, ezután a 
felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alábbi helyen és 
időpontban jóváhagyólag aláírják. 
 
Pásztó, 2015. március 30. 
 
 
_________________________    _________________________ 

Kölcsönadó       Kölcsönvevő 
 
 
 
    _________________________ 
          Ellenjegyző



 
IV. 

 
A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben döntött arról, hogy a közfoglalkoztatás 
szervezését, irányítását 2015. áprilistól a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft.-re bízza. Az ezzel kapcsolatos döntéseket meghozta, a KFT a pályázatot benyújtotta. 
A közfoglalkoztatás saját erő fedezetének biztosítását fogalmaztuk meg a IV. sz határozati 
javaslatban és az ahhoz tartozó megállapodásban. 
 
 
Határozati javaslat IV. 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
közfoglalkoztatás pályázati saját erő, valamint a lebonyolítási feladatok finanszírozására 
vonatkozó megállapodást és az alábbi határozatot hozta: 

1. A képviselő-testület e határozat melléklete szerinti végleges pénzeszköz átadási 
szerződést jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, jegyzőjét, valamint a gazdasági 
vezetőt, hogy a pénzeszköz átadási szerződést az önkormányzat nevében aláírják. 

Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: szöveg szerint 
 
 
Pásztó, 2015. március 5. 
           Dömsödi Gábor 
              polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
         jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Végleges pénz átadási szerződés 

 
 

Amely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (törzskönyvi nyilvántartási szám: 
735319, adószáma: 15735313-2-12) 
Képviselő neve Dömsödi Gábor polgármester, Dr. Sándor Balázs jegyző, 3060 Pásztó, 
Kölcsey út 35. szám alatti, mint pénzeszköz átadó, 
 
másrészről a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 12-
09002518, adószáma: 11208790-2-12, képviselő neve és beosztása Robotka Róbert, 
ügyvezető igazgató, 3063 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti székhelyű cég mint végleges 
pénzeszközt átvevő között az alábbi feltételek szerint. 
 Pénzeszközt átadó a mai napon Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2015. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint ….................. számú határozata alapján 
22.758 e Ft végleges pénzeszköz átadást biztosít a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére a 2015. évi közfoglalkoztatás saját erő és lebonyolítási feladatok 
fedezetének biztosítására, amit 2015. április 1. és 2015. december 31-e közötti időszakra 
finanszíroz, az alábbi részletekben: 
2015. április 5-ig           10.758 e Ft 
2015. május 5-ig  1.500 e Ft 
2015. június 5-ig  1.500 e Ft 
2015. július 5-ig  1.500 e Ft 
2015. augusztus 5-ig  1.500 e Ft 
2015. szeptember 5-ig 1.500 e Ft 
2015. október 5-ig  1.500 e Ft 
2015. november 5-ig  1.500 e Ft 
2015. december 5-ig  1.500 e Ft 
Összesen:            22.758 e Ft 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szabályai az irányadók, ezután a 
felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alábbi helyen és 
időpontban jóváhagyólag aláírják. 
 
Pásztó, 2015. március 30. 
 
 
_________________________    _________________________ 

Kölcsönadó       Kölcsönvevő 
 
 
 
    _________________________ 
        Ellenjegyző 
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