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Tisztelt Képviselő-testület! 

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.) 
és 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 feladat- és hatáskörben jártam el a 
képviselő-testület helyett 2020. november 4.-2021. június 14. között. 
Döntéseimről elektronikusan tájékoztattam Önöket, de kiemelt ügyekben telefonon is egyeztettem a 
T. Képviselőkkel. 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal 2021. június 8-án kelt levelében tett javaslatát elfogadva egy 
összefoglaló tájékoztatást adok a fentebb jelzett időszakban hozott döntéseimről.  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat fogadják el és a döntéseimet szíveskedjenek 
utólagosan jóváhagyni. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a polgármester 
beszámolóját a 2020. november 4.-2021. június 14. között hozott –nem a veszélyhelyzettel 
kapcsolatos- polgármesteri döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri, hogy Farkas Attila 
polgármester elektronikusan, folyamatosan tájékoztatta az általa hozott 
határozatokról, rendeletekről 2020. november 4.-2021. június 14. közötti időszakban. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2020. november 4.-
2021. június 14. között hozott –nem a veszélyhelyzettel kapcsolatos- polgármesteri 
rendeleteket, határozatokat megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, azokat 
jóváhagyja. 

 
3. A jóváhagyott rendeletek és határozatok jegyzékét a határozat 1. és 2. számú melléklete 

tartalmazza. 
 

Pásztó, 2021. június 14. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester  
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 

Dr. Sándor Balázs 
jegyző 
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1.számú melléklet 
 
 

Veszélyhelyzetben hozott  polgármesteri rendeletek 
2020. XI. 6. 2021. VI. 14. 

 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
14/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 
az építményadóról szóló 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
15/2020. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 
29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
16/2020. (XII. 10.) önkormányzati  rendelete 
a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő  
élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendelet módosít    
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
17/2020. (XII.16.) rendelete 
az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
18/2020. (XII. 30.) rendelete a 12/2020. (IX. 25.) számú rendelettel módosított 4/2020.(II.6.)  
költségvetési rendelet módosításáról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
1/2021. (I. 5.) önkormányzati  rendelete 
a 2021. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
3/2021. (II. 15.) önkormányzati  rendelete 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 
10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
4/2021.(III. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013(VI.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
5/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok 
kezeléséről szóló 15/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
6/2021. (V.  28.) rendelete a 18/2020. (XII.30.) rendelettel, a 13/2020 (X.9.) rendelettel, a 12/2020. 
(IX.25.) rendelettel módosított 4/2020.(II.6.) költségvetési rendelet módosításáról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásáról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének 
8/2021. (VI.14.) rendelete a Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2021-es évre az igazgatási szünet 
elrendeléséről 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének  
9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete a 2/2021.(II.10.) költségvetési rendelet 
módosításáról  
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2. számú melléklet 
 

Veszélyhelyzetben hozott  polgármesteri határozatok: 
2020. november 5. – 2021. június 14. 

 
 
31/2020. (XI.05.) számú határozat 
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott 
hulladék felszámolásának elősegítése céljából „Az illegális hulladéklerakók felszámolásának 
támogatása” című pályázat benyújtása. 
 
32/2020. (XI. 05.) számú határozat 
A Pásztói Asztalitenisz Club lehetséges működési helyszínéül a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ helyiségét jelöli meg. 
 
33/2020. (XI. 05.) számú határozat 
Pásztó város és vonzáskörzetének 2019. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása. 
 
34/2020. (XI. 05.) számú határozat 
A NIF Zrt. kérelmére a K021.11 – 21. sz. főút 29+190 – 32+920 km szelvények közötti III. szakasz 
négynyomúsítása és műtárgyainak ideiglenes forgalomba helyezési engedély meghosszabbításához 
a közútkezelői hozzájárulás feltételek nélküli megadása.  

 
35/2020. (XI. 05.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat a városi strandfürdő II. ütemű fejlesztéséhez megvásárolja a Pásztó, 
Mágnes utcában található 2813 hrsz-ú, kivett vendéglő megnevezésű, 3543 m2 területű ingatlant 
13.000.000.- Ft vételárért.  
 
36/2020. (XI. 05.) számú határozat 
A HUFEZE Sportklub részére a Dunántúlon megrendezésre kerülő tájfutó verseny költségeihez 
80 000 Ft támogatást biztosít a sport szervezetek támogatására meghatározott költségvetési forrás 
terhére. 
 
37/2020. (XI. 05.) számú határozat 
A Salgótarjáni Tankerületi Központ (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.) részére határozatlan időre - 
szakember ellátás címén - a Pásztó, Hunyadi u. 12. I/2. szám alatt található önkormányzati 
tulajdonú lakást 2020. 11. 01-től bérbe adja, azzal a feltétellel, hogy a lakást a jelenlegi bérlő 
számára adhatja tovább bérbe. 
 
38/2020. (XI. 05.) számú határozat 
A Salgótarjáni Tankerületi Központ (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.) részére határozatlan időre - 
szakember ellátás címén - a Pásztó, Hunyadi u. 12. II/3. szám alatt található önkormányzati 
tulajdonú lakást 2020. 11.01-től bérbe adja, azzal a feltétellel, hogy a lakást a jelenlegi bérlő 
számára adhatja tovább bérbe. 
 
39/2020. (XI. 05.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az alábbiak szerint módosítja a Képviselő-testület 
78/2020. (VIII. 13.) számú határozatát: Indokoltnak tartja a Pásztói Múzeum igazgatójának 
javaslatát és hozzájárul a Pásztói Múzeum határozott idejű, 2020. december 31-ig szóló, egy fős 
létszámfejlesztéséhez. 
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40/2020. (XI. 05.) számú határozat 
Közterület-használati díj elengedése ügyében Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjének 10160-
3/2020 számú határozata ellen benyújtott fellebbezés elutasítása, a határozat helybenhagyása. 
 
41/2020. (XI. 11.) számú határozat 
A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának elfogadása. 
 
42/2020. (XI. 11.) számú határozat 
A pásztói piac teljes területén kötelező az orrot és szájat eltakaró szájmaszk szabályos használata. 
 
43/2020. (XI. 11.) számú határozat 
Döntés a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beérkezett 
pályázatokról. 
 
44/2020. (XI.11.) számú határozat 
Döntés a 10 millió forint közfoglalkoztatási támogatásból egy MTZ traktor és annak tartozékainak 
beszerzéséről.  
 
45/2020. (XI.17.) számú határozat 
Döntés  a Pásztó 902/15 hrsz.-ú ingatlan megosztása után keletkezett 575 m2 terület 1300.-Ft/m2 
áron, a 0115/112 hrsz-ú ingatlan megosztása után keletkezett 0115/129 hrsz-ú 286 m2 területű 
ingatlan 30 Ft/m2 áron történő értékesítésről.  
 
46/2020. (XI.17.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 140/2020 (X.8.) számú határozata 1. pontjának 
módosítása. (átjárási szolgalom létesítéséhez hozzájárulás) 
 
47/2020. (XI.25.) számú határozat 
„Pásztó Város környezetfejlesztése” tárgyú ajánlati felhívás, valamint a jóváhagyott dokumentumok 
alapján a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás - hirdetmény 
közzétételével történő – megindítása  
 
48/2020. (XI.25.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat részére 150 millió Ft összegű éven belüli lejáratú, folyószámlahitel 
felvételére keretszerződés megkötése az   az OTP Bank Nyrt-vel. 
 
49/2020. (XI.25.) számú határozat 
Pásztó, Gábor Áron u. 52. szám alatt található, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra szóló 
bérlőkijelölés időtartamának 2021. december 31-ig – Pásztó Városi Önkormányzat 
lakásrendeletének 9. §-a alapján 50 % lakbérkedvezménnyel történő  meghosszabbítása.  
 
50/2020. (XI.25.) számú határozat 
A Pásztó, Rákóczi u. 1. szám alatt található önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó, 
bérlőkijelölés időtartamának 2025. december 31-ig meghosszabbítása. 
 
51/2020. (XI.27.) számú határozat 
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pásztó, 1959 hrsz-ú 395 m2 nagyságú kivett 
beépítetlen területet 3.544 Ft/m² áron (1.400.000-Ft) értékesítése 
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52/2020. (XI.27.) számú határozat 
A Hajós Alfréd út 1. szám alatti Sport Büfé havi bérleti díjának fizetés szüneteltetése 2020.11.11-től 
határozatlan időre ellenkező rendelkezésig jóváhagyásáig.. 
 
53/2020. (XI.30.) számú határozat 
A Pásztó 430 hrsz. alatt lévő 9699 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú kastélypark területén álló 
kb. 72 m2-es tároló 2021. december 31-ig használatba adása. A használatért cserébe az épületet és a 
körülötte lévő területet a használó fenntartja, karbantartja. 
 
54/2020. (XII.1.) számú határozat 
Az „Iparcsarnok kialakítása Pásztón” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés. 

 
55/2020. (XII.1.) számú határozat 
A „Zöldváros fejlesztés Hasznoson és Mátrakeresztesen” tárgyú, nyílt  közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés. 
 
56/2020. (XII. 01.) számú határozat 
2020. évben alanyi jogon, bruttó 3000 ft. értékű karácsonyi élelmiszercsomag formájában 
támogatás biztosítása a 80 éven felüli pásztói polgárok számára. 
 
57/2020. (XII.01.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Stratégiai ellenőrzési tervének (2021-2024) és a 2021. évi belső 
ellenőrzési terv jóváhagyása. 

58/2020. (XII.01.) számú határozat 
Szűcs Viktort, kinevezése a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé és megbízása 
az ügyvezetői feladatok ellátásával 2021. január 1-től, 2021. december 31-ig.  
 
59/2020. (XII.01.) számú határozat 
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére Pásztó Városi Önkormányzat 2020. 
évi költségvetésében a Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház veszteségére biztosított 
támogatásból nettó 363.379,-Ft-ot  (bruttó 461.491 Ft) számla ellenében átutal OTP Bank Nyrt.-nél 
vezetett 11741024-20024073 számú bankszámlájára. 
 
60/2020. (XII.01.) számú határozat 
Döntés arról, hogy Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 372/2015. (XI.26.) számú 
határozata értelmében, Pásztó Városi Önkormányzat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Városi 
Strandfürdő veszteségére biztosított támogatásból nettó 7.952.613 Ft-ot (bruttó 10.099.819 Ft) 
számla ellenében átutal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11741024-20024073 számú bankszámlájára. 
 
61/2020. (XII.02.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pásztó, 7588 hrsz-ú, 7758 m2 nagyságú 
zártkerti szántó, valamint Pásztó, 7590 hrsz-ú, 3506 m2 nagyságú zártkerti szántó értékesítéséhez 
való hozzájárulás.  
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62/2020. (XII.02.) számú határozat 
Az alpolgármester 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása. 
 
 
63/2020. (XII.03.) számú határozat 
A Pásztó, Múzeum tér 4 szám alatt található ingatlan kb. 50 m2 nagyságú részének  térítésmentesen, 
határozatlan időre használatba adása az Országos Mentőszolgálat részére.  
Az Országos Mentőszolgálat a Csohány Galéria és Fogadó épületében a koronavírus teszt 
elvégzéséhez szükséges mintavételi pontot alakít ki.  
 
64/2020. (XII.10.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pásztó, 3349 hrsz-ú, 1302 m2 nagyságú 
kivett beépítetlen területből a telekalakítási eljárást követően kialakított maximum 550 m2 
értékesítése.  
 
65/2020. (XII. 11.) számú határozat 
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde Százszorszép és Hétpettyes tagóvodája nyitvatartási idejének 
módosítása 
 
66/2020. (XII.11.) számú határozat 
A civil kapcsolatok tanácsnoka 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. 
 
67/2020. (XII.11.) számú határozat 
A gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. 
 
68/2020. (XII. 15.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere  42/2020. (XI. 11.) számú határozatának módosítása. 
(játszóterek járványügyi veszélyhelyzet időszaka alatt történő használata) 
 
69/2020. (XII. 15.) számú határozat 
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodása 8. számú 
módosításának jóváhagyása. 
 
70/2020. (XII. 15.) számú határozat 
A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási Megállapodás 9. számú módosításának 
jóváhagyása. 
 
71/2020. (XII.16.) számú határozat 
A Pásztó, Hunyadi út 18. 4/10. szám alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra 
szóló bérlőkijelölés időtartamának 2021. december 31-ig történő meghosszabbítása. 
 
72/2020. (XII.16.) számú határozat 
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pásztó, 82 hrsz-ú, természetben a 3060 Pásztó, 
Semmelweis u. 11. szám alatt lévő 356 m2 nagyságú kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 
4.500.000-Ft-ért értékesítése  
 
73/2020. (XII.17.) számú határozat 
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett mátrakeresztesi ifjúsági 
tábor működéséről készített tájékoztató elfogadása. 
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1/2021. (I. 5.) számú határozat 
A Pásztói Gondozási Központ az idősek és demens személyek klubja alapszolgáltatásához 
kapcsolódó módosított megállapodás jóváhagyása 
 
2/2021. (I. 11.) számú határozat 
A Salgótarjáni Járási Hivatal kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteit 
megállapító tájékoztatójában szereplő, a pásztói tanulókat érintő felvételi körzet meghatározásával 
egyetértés. 
 
3/2021. (I.15.) számú határozat 
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pásztó, 3486 hrsz-ú 503 m2 nagyságú kivett 
beépítetlen terület 300 Ft/m² áron történő (150.900.-Ft) értékesítése  
 
4/2021. (I.15.) számú határozat 
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 3060 Pásztó, 1826/8/A34 hrsz-ú természetben 
Pásztó, Hunyadi u. 12. 1. em. 1. szám alatti 47 m2-es társasházi lakás értékesítése 9.165.000.- Ft-
ért 
 
5/2021. (I.18.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása.  
 
6/2021. (I.20.) számú határozat 
Hozzájárulás a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére telephely törléshez, 
valamint hozzájárulás ahhoz, hogy a Kft. a továbbiakban nem alkalmaz könyvvizsgálót 
 
7/2021. (I.20.) számú határozat 
„Háziorvosi rendelő épületének felújítása” tárgyú ajánlati felhívás, valamint nyílt közbeszerzési 
eljárás megindításának jóváhagyása 
 
8/2021. (I.21.) számú határozat 
„Pásztói Idősek Klubja épületének felújítása” tárgyú ajánlati felhívás, valamint nyílt közbeszerzési 
eljárás  megindításának jóváhagyása.  
 
9/2020. (I.26.) számú határozat 
A Pásztó, Kis u. 9. szám alatt található, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra szóló 
bérlőkijelölés időtartamának 2021. december 31-ig történő meghosszabbítása. 
 
10/2020. (I.26.) számú határozat 
A 4/2021 (I.15.) számú határozat módosítása  
 
11/2021. (II.03.) számú határozat 
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde Pitypang tagóvodájában működő konyha alacsony kapacitása 
miatt létszámkeret csökkentése 
 
12/2021. (II.04.) számú határozat 
Pásztó, Alkotmány út 151/A. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 20 m2 
alapterületű „Kivett áruház” megjelölésű ingatlan megvásárlása (ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t 
Vezetékjogával terhelten) 
 
 



10 
 
13/2021. (II.04.) számú határozat 
A Pásztói Gondozási Központ Idősotthonában – ellátási érdekből ideiglenesen, az előírthoz képest 
egy fő ápoló, gondozóval kevesebb létszámmal eltér. 
 
14/2021. (II.04.) számú határozat 
Pásztó Város Önkormányzata dr. Éles Jánost, a Margit Kórház Pásztó egykori orvos-igazgatóját 
saját halottjának tekinti és méltó temetésének költségét viseli.  
 
15/2021. (II. 9.) számú határozat 
A Pásztói Folkbarátok Köre nevében a „Pásztó” név használatához, korlátlan időtartamra szóló 
hozzájárulás. 
 
16/2021. (II.10.) számú határozat 
A „Háziorvosi rendelő épületének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenségének 
megállapítása,  új közbeszerzési eljárás megindítása. 
 
17/2021. (II. 10.) számú határozat 
Döntés a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde óvodai nyári lezárásának időpontjáról.  

18/2021. (II. 10.) számú határozat 
A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde munkáját segítő Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum 
(továbbiakban: Fórum) megalakításának támogatása 

19/2021. (II.15.) számú határozat 
A Pásztó 356 hrsz. alatt felvett sporttelep megjelölésű, 22.814 m2 területű önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanból a büfé helyiség átalakításának  jóváhagyása az egyéni vállalkozó saját 
szolgáltatási tevékenységének bővítése céljából. 

20/2021. (II. 16.) számú határozat 
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde intézményegysége Érdekképviseleti Fóruma 
Szabályzatának jóváhagyása  
 
21/2021. (II.18.) számú határozat 
„Háziorvosi rendelő épületének felújítása” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás megindítás 
megindításához Ajánlati felhívás jóváhagyása  
 
22/2021. (II.18.) számú határozat 
„Pásztó Város környezetfejlesztése”tárgyú, közbeszerzési eljárás eredményességének 
megállapítása. 
 
23/2021. (II.19.) számú határozat 
A városi közbiztonsági térfigyelő kamerarendszer átmeneti üzemeltetését 2021. február 10–től az 
önkormányzat látja el. 
 
24/2021. (II.22.) számú határozat 
A „Pásztói Idősek Klubja épületének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének 
megállapítása 
 
25/2021. (II.23.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat polgármesterének  2021. évi szabadságolási ütemterve  
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26/2021. (II.23.) számú határozat 
A civil és sportszervezetek 2021. évi pénzügyi támogatás odaítélésére vonatkozó pályázati felhívás  
jóváhagyása  
 
27/2021. (II.25.) számú határozat 
Kölyökfoci Sportegyesület részére a kishegyi Szabadidő Parkban lévő futópálya, labdarúgó pálya és 
öltözők használatba adása. 
 
28/2021. (II. 26.) számú határozat 
A Pásztói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

29/2021. (II. 26.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere jóváhagyja a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ művelődési központ intézményegységének szolgáltatási tervét is 
tartalmazó munkatervét. 
 
30/2021. (III.8.) számú határozat 
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 az ingatlant határozatlan időre 
telephelyként használja, és a hatósági nyilvántartásokban az ingatlan címét telephelyként 
bejegyeztesse. 

 
Pásztó Városi Önkormányzat hozzájárul, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft.  alapító okiratában korábban telephelyként bejegyzett 3060 Pásztó, Fő utca 59., valamint a 
3060 Pásztó, Csillag tér 16. sz. alatti ingatlanokat a hatósági nyilvántartásokból törölje.  
 
31/2021. (III.8.) számú határozat 
Pásztó Város Polgármestere Szűcs Viktort 2021. január 1-től, 2021. december 31-ig határozott 
időre kinevezi a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé és megbízza az 
ügyvezetői feladatok ellátásával.  
 
32/2021. (III.8.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat hozzájárul, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft. alapító okiratában korábban telephelyként bejegyzett 3060 Pásztó, Kossuth Lajos u. 116., 
ingatlant a hatósági nyilvántartásokból törölje. 

 
 
33/2021. (III.08.) számú határozat 
Támogatja a 21 számú főút melletti, Hideg-völgyi vízfolyás területére vonatkozó, tervezett 
területrendezést, azaz Pásztó Város Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének módosítását. 
 
34/2021. (III.08.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 
2020. évi XC. törvény 3. számú melléklet II.5. pontja alapján pályázatot nyújt be a települési 
önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására, az önkormányzat feladatai ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében, és az önkormányzat működőképességének megőrzése 
céljából. 
 
35/2021. (III. 16.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere megismerte és megvizsgálta a PROINVESTBAU 
Beruházásszervező Kft. (1036 Budapest, Bécsi u. 67.) képviseletében eljáró Balassi János 
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ügyvezető ingatlan címképzésével kapcsolatos kérelmét. A Polgármester a kérelemnek helyt ad, és 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 3. pontjában, valamint a 42. § 8. pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pásztó 
064/7 hrsz-ú ingatlannak a „Fa telep” nevet adja. 
 
36/2021. (III.22.) számú határozat 
A Polgármester a Pásztó, 2951 hrsz.-ú kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 
forgalomképtelen vagyoni körben történő változatlanul hagyása mellett, az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti művelési ágát helyi döntés alapján a településrendezési tervvel összhangban, az 
önkormányzat érdekében állóan módosítani kívánja és „kivett parkoló” művelési ág helyett „kivett 
közterület” -ként határozza meg. A „kivett parkoló” művelési ág besorolást a vonatkozó törvényi és 
helyi rendeleti előírások, illetve a terület rendeltetése nem indokolják. 
 
37/2021. (III.23.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere döntött a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde óvodai 
beiratkozási időpontjáról.  
 
38/2021. (III.23.) számú határozat 
A Pásztói Gondozási Központ, módosításokkal egybefoglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
valamint Szakmai Programját elfogadja.  
 

39/2021. (III.23.) számú határozat 
Pásztó Város Polgármestere felülvizsgálatot követően nem kívánja módosítani a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjait. 
 

40/2021. (III. 26.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere elfogadja a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ Városi Könyvtár intézményegységének 2020. évi beszámolóját és 2021. 
évi munkatervét. 
 
41/2021. (III. 30.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat polgármestere a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
2021. évi üzleti tervét elfogadja. 
 
42/2021. (III. 30) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat polgármestere a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
behajthatatlan követelés leírására vonatkozó javaslatát elfogadja. 
 
43/2021. (III.29.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere 22/2021. (II.18.) számú határozatának III.2 pontját - a 
közbeszerzési eljárás jogi szempontú ex-ante ellenőrzése során az ellenőrző szervezet által tett 
előírásnak megfelelően  módosítja. 
 
44/2021. (IV. 7.) számú határozat 
Fogorvosi ügyeleti ellátásról Feladat-ellátási szerződés megkötése a  Salgótarján és Térsége 
Egészségügyi-Szociális Központtal  
 
45/2021. (IV.13.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 81/2020 (VIII.13.) számú határozata 5.2 pontjának 
második mondatát az alábbiak szerint módosítja: „Ha a szerződés fennállása alatt a Bérlő a 
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Bérbeadó hozzájárulásával értéknövelő beruházást végzett, úgy szerződő felek a szerződés 
megszűnésekor számolnak el az ekkor kimutatható azon értéknövekménnyel, amely az 
önkormányzat érdekében is álló, közösségi célt szolgáló beruházás.” 
 
46/2021. (IV.13.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a Pásztó 356 hrsz. alatt felvett sporttelep megjelölésű, 
22.814 m2 területű önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból a büfé és egyéb helyiségei 
vállalkozó általi átalakítását  jóváhagyja. 
 
47/2021. (IV.13.) számú határozat 
A Polgármester Pásztó Városi Önkormányzat 162/737 arányú tulajdoni hányadát képező Pásztó, 
1393 hrsz-ú, természetben a 3060 Pásztó, Fő utca 29. szám alatt lévő, „kivett beépített terület” 
megnevezésű ingatlant 560.000-Ft-ért értékesíti  
 
48/2021. (IV.20.) számú határozat 
Pásztó Város Polgármestere tudomásul veszi, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, Szűcs Viktor ügyvezetői tisztségéről lemondott és jogviszonyát 2021. április 30. 
napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 
 
49/2021. (IV.20.) számú határozat 
Pásztó Város Polgármestere Gyürky Mártát, mint a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
munkaviszonyban álló dolgozóját 2021. május 1-től 2022. április 30-ig határozott időre kinevezi a 
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé és megbízza az ügyvezetői feladatok 
ellátásával.  
 
50/2021. (IV. 22.)  számú határozat 
„Pásztó Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 
módosítása a 21. számú főút melletti Hideg-völgyi vízfolyás területére vonatkozóan”  
kifogást emelő észrevétel nem érkezett. 
Pásztó Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének 
módosításával kapcsolatban eljár az önkormányzat eljár. 
 
51/2021. (IV.27.) számú határozat 
A Háziorvosi rendelő épületének felújítása tárgyú, közbeszerzési eljárás eredményességének  
megállapítása. Az eljárás nyertes ajánlattevője a Peku Agro Kft. (3300 Eger, Kiskanda út 5.) 
 
52/2021. (IV. 26.) számú határozat 
Pásztó Város polgármestere a civil – sport szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatására vonatkozó 
javaslatot jóváhagyja. 
 
53 /2021. (IV.29.) számú határozat 
A Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere jóváhagyja a TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002 
azonosítószámú, „A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése” című pályázat keretében 9 
személyes kisbusz beszerzését és az R-Carnet Kft-vel való szerződéskötést.   
A beszerzéshez szükséges 2.100.000 Ft forrást az Önkormányzat saját forrásból biztosítja. 
 
54 /2021. (IV.30.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat polgármestere döntött arról, hogy a Pásztó Városi Önkormányzat 
fenntartásában lévő intézmények, ingatlanok telephelyein lévő, az önkormányzat tulajdonában álló 
gázkészülékek éves, átalánydíjas szervizelésére, karbantartására, a bekövetkezett üzemzavarok 
elhárítására karbantartási szerződést köt.  
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A karbantartási szerződést a legjobb ajánlattevővel a SZALU TERM Kft.-vel kívánja megkötni. A 
karbantartási szerződés éves összege bruttó 1.524.000,- Ft, melyet a 2021-es költségvetésből kíván 
finanszírozni.  
 
55 /2021. (V.04.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat polgármestere döntött arról, hogy a Pásztó-Mátrakeresztes, Kékesi út 
62-64. között a Kövicses-patak bal parti védelmének megépítésére vállalkozói szerződést köt. 
 
56 /2021. (V.05.) számú határozat 
2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló tájékoztató 
elfogadása, következő időszak feladatainak meghatározása 

 
57/2021. (V. 6.) számú határozat  
A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde nyári lezárásáról szóló 17/2021. (II. 10.) számú polgármesteri 
határozat módosítása  az óvodavezető kérelme alapján a nyári lezárás időpontjával kapcsolatban 
 
58/2021. (V.10.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi belső 
ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja. 

59/2021. (V.13.) számú határozat 
A Polgármester hozzájárul Nagy Zsolt főszervező  által 2021. 05. 28.-án és 2021.05.29-én tartandó 
OFF-ROAD rendezvény ideje alatt az önkormányzati tulajdonú földutak (3505/2; 3812; 080/40; 
080/14; 069/17; 072; 086; 075; 077; 082/161; 080/18; 8936 hrsz-ú) és ingatlanok (3536; 3537; 079; 
3502/2 hrsz-ú) valamint az épület (sportöltöző) használatához 
 
60/2021. (V.13.) számú határozat 
A Polgármester a Pásztó 1973/12/A/27 hrsz-ú, természetben 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 16. 3. 
em. 3. szám alatt lévő 47 m2 területű kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
8.500.000.-Ft vételáron történő értékesítéséhez  hozzájárul. 
 
61/2021. (V.17.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása. 
 
62/2021. (V.17.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 
 
 
63/2021. (V. 17.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere döntött abban, hogy a 2021. évre vonatkozóan a 
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván 
benyújtani. 
 
64/2021. (V.18.) számú határozat 
„Pásztó-Mátrakeresztes Ravasz-patak mederfalának helyreállítása a Tóthegyesi u. 3. szám előtt” 
címmel kiírt pályázat ajánlattételi eljárása érvényes és eredményes.  
Vállalkozói szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel. Az önkormányzat 5 450 000,- Ft-ot vis 
maior támogatásból finanszíroz, a fennmaradó 2 364 294,- Ft-ot pedig a 2021-es költségvetés 
tartalmazza.  
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65/2021. (V.19.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az „Új bölcsőde építése Pásztón” tárgyú nyílt 
közbeszerzési eljárás megindítását és az ajánlati felhívást a  közbeszerzési dokumentum alapján 
jóváhagyja.  
 
66/2021. (V.19.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
2020. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az egyszerűsített éves beszámolót – 9.946 eFt 
adózott eredménnyel, a kiegészítő melléklettel együtt elfogadja. 

67/2021. (V. 26.) számú határozat 
Pásztó Városi Önkormányzat és a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. között fennálló, a 
pásztói 1. és 2. számú fogorvosi körzet lakosaira kiterjedő fogorvosi tevékenység ellátására kötött 
feladatellátási szerződés 2021. július 1-jei hatállyal történő módosítása. 
 
68/2021. (V. 31.) számú határozat 
A Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola 4. osztálya részére a Mátrakeresztesi Ifjúsági 
Tábor egyszeri alkalommal osztálykirándulásra történő térítésmentes biztosítása.  
 
69/2021. (V. 31.) számú határozat 
Vezetői nyilatkozatok  elfogadása  az Önkormányzat költségvetési szerveit érintően a belső 
kontrollrendszer 2020. évi működtetéséről. 
 
70/2021. (V. 31.) számú határozata 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere fejlesztési célú, hosszúlejáratú hitel felvételéről dönt 
75 millió Ft összegben a következők szerint: 

- Ravasz patak vis maior önrész biztosítására 6.736 e Ft 
- Kövicses patak gabion fal építésére 15.502 e Ft 
- járdák felújítására  23.962 e Ft 
- buszmegálló építésére  4.800 e Ft 
- Varázsvölgy című projekt önrészének biztosítására  24.000 e Ft 

 
71/2021. (VI.1.) számú határozat 
Rozmaring Népdalkör részére  nyári tánctalálkozó költségeire 200.000,-Ft   támogatás biztosítása. 
 
72/2021. (VI.  8.) számú határozat 
A Pásztói  Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. 

 

73/2021. (VI. 8.) számú határozat 
„Pásztó-Hasznos Alkotmány út 207. sz. előtt található buszmegálló kialakítása” című ajánlattételi 
eljárás érvényességének megállapítása. Vállalkozói szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel. 
 
74/2021.  (VI. 8.) számú határozat 
Városi közbiztonsági térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése 2021. június 16-tól (Pásztó Városi 
Önkormányzat látja el). 
 
75/2021. (VI.9.) számú határozat 
A Polgármester hozzájárul, hogy Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde a pásztói ingatlan-
nyilvántartásban Pásztó 4677 hrsz. természetben Pásztó-Mátrakeresztes 82/A. szám alatti 
önkormányzati tulajdonban lévő Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábort 2021. június 10-én 9:00 órától 
16:00 óráig, egyszeri alkalommal oktató-nevelői szakmai nap helyszínéül térítésmentesen használja. 
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76/2021. (VI.10.) számú határozat 
A Polgármester Pásztó Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pásztó, 2035/21 hrsz-ú, 
403 m2 nagyságú kivett beépítetlen területet bruttó 2.000.000 Ft-ért értékesíti a Franka 2000 Kft. 
részére. 
 
77/2021. (VI.10.) számú határozat 
A Polgármester Pásztó Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pásztó, 2035/22 hrsz-ú, 
403 m2 nagyságú kivett beépítetlen területet bruttó 2.000.000 Ft-ért értékesíti a Markó Mátyás 3060 
Pásztó, Deák Ferenc utca 7. szám alatti lakos részére. 
 
78/2021. (VI.10.) számú határozat 
A Polgármester Teknősné Oláh Virginia kérelmének helyt ad, és a 3060 Pásztó, Dankó u. 31. szám 
alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra, szociális alapon, határozott időre 2021. 
július 01.-tól 2022. június 30-ig bérlőként kijelöli. 
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