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59/2010. (III.3.) számú határozat: 
 
A kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményhirdetése az „Összegzés a 
közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálásáról” szerint 2010. március 4-én 
megtörtént, a lebonyolító a Közbeszerzési Értesítőben a tájékoztatót az eredmény 
megállapításáról megjelentette.  
A döntésről a közreműködő szervezetet és a konzorciumi tagokat tájékoztattuk, a 
szükséges közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat megküldtük.  
2010. április 14-én a benyújtott pályázatunkban igényelt támogatásra a kedvező 
támogatói döntést megkaptuk. Ennek birtokában a kivitelezővel és a konzorciumi 
tagokkal a nyilvánosság biztosításával az 1. és a 2. részre a kivitelezési 
szerződést megkötöttük. 
A szerződéskötéskor megtörtént a projekt megvalósítására kötött konzorciumi 
megállapodás elfogadott pályázati tartalomnak megfelelő módosításának aláírása 
is.   
 
65/2010. /III. 10./ sz. határozat: 
 
A TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005 azonosítójú „SANSZ 2” Pásztó a betegekért című 
pályázati projekt építési, valamint felújítási munkálatainak kivitelezésére, fűtési 
rendszerének korszerűsítésére, kiviteli terv elkészítésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás nyertesével, a Strabag MML Kft-vel 2010. március 29-én 
megkötöttük a vállalkozói szerződést. Jelenleg a kiviteli terv készítése van 
folyamatban. A szerződést megküldtük a közreműködő szervezetnek.  
 
69/2010. /III. 25./ sz. határozat: 
 
A határozatban foglaltak szerint felmérésre került a Hasznos és Mátrakeresztes 
városrészekben ünnepek alkalmával kihelyezendő  zászlók mennyisége és 
költségei.  
A zászló rúddal együtt 750 Ft/ db áron szerezhető be, a zászlótartók 
anyagköltsége 2700 Ft/db. A zászlótartókat a Városgazdálkodási Kft.  
közmunkások bevonásával elkészíti. 
A hiányzó zászlókat is pótolni szükséges, így összesen 100 db zászló és 57 db 
zászlótartó kell. Ennek költsége 230.000 Ft, melynek fedezetét a város 2010. évi  
költségvetésében biztosítja.  
 
78/2010. /III. 25./ sz. határozat: 
 
A TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005 azonosítójú „SANSZ 2” Pásztó a betegekért című 
pályázati projekt eszköz szállítás-telepítéssel, üzembe helyezéssel minden 
esetben a kezelőszemélyzet betanításával, próbaüzem lefolytatásával, jótállási 
kötelezettség vállalással tárgyú ajánlati felhívást a lebonyolító határidőben 
megküldte a lektorátusnak. A lektorátus hiánypótlási felhívással élt. Jelenleg 
annak teljesítése van folyamatban.  
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80/2010. (III.25.) számú határozat: 
 
2010.04.07-én a Mátrakeresztes, Kékesi út 66. sz. mögötti Kövicses patak jobb 
partján bekövetkezett földcsuszamlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére vis 
maior pályázatunkat benyújtottuk a Magyar Államkincstár Észak-
Magyarországi Regionális Igazgatóság, valamint az Észak-Magyarországi 
Regionális Államigazgatási Hivatal felé. A pályázat elbírálása folyamatban van.  
 
 
Tájékoztató a 2878 hrsz-ú Kövicses patak ügyéről 
2010. április 12-én a Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda megküldte az ügyben 
született legfelsőbb bírósági ítéletet. Az ítélet számunkra kedvezőtlenül zárult, 
mely szerint a Legfelsőbb Bíróság a Nógrád Megyei Bíróság 10.K.21.250/2007/26. 
számú ítéletét hatályában fenntartja.  
2010. április 13-án egyeztettünk a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel. Az egyeztetés eredményeként az 
elkészített vízjogi üzemeltetési engedély alapján a tervezővel egyetértésben a 
Felügyelőség meg tudja határozni a Kövicses patak partvonalát és egyben 
megadja a patakra az üzemeltetési engedélyt is.  
A partvonal meghatározása után folytatódhat az Államigazgatási Hivatalnál 
megindított kisajátítási eljárás.  
A meghatározott partvonal jelentős mértékű más tulajdonú területek Kövicses 
patak területéhez történő csatolását jelenti, amely a kisajátítási eljárással 
kerülhet önkormányzati tulajdonba. Lehetőség van a patak korábbi földhivatali 
nyilvántartás szerinti földterülete visszaszerzésére, a patak folyamatos 
birtoklásának igazolásával a tulajdonos önkormányzat által a bíróságnál 
tulajdonjogi per indításával.  
 
 
Pásztó, 2010. április 22. 
 
  
 
 
        Sisák Imre 
        polgármester 


