
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 9-én  
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, 
Barna Tiborné, Gömbiczné Kanyó Beatrix, Édes Attila, képviselők 
 
Meghívottak: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, 
Bartus László osztályvezető, Robotka Róbert Városgazdálkodási Kft ügyvezetője, 
Dombos Jenő Margit Kórház gazdasági igazgatója, Ujvári Ferencné 
iskolaigazgató, Szuhanyik Zoltán lebonyolító képviselője,  Berzák Gyuláné 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Sisák Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel 
a 9 megválasztott képviselőből 5 képviselő jelen van. 
Dr. Nyíri Ferenc jelezte távolmaradását. Egyúttal kezdeményezi, hogy az 
Ügyrendi Bizottságot az SZMSZ és az ide vonatkozó helyi rendelet alapján 
vizsgálja meg, hogy az elmúlt időszakban kik és hány alkalommal maradtak 
távol és annak függvényében tegye meg a szükséges intézkedéseket a   
tiszteletdíjak csökkentése érdekében.   
Javaslatot tesz a napirendre egy kiegészítéssel. Negyedik napirendi pontként 
javasolja megtárgyalni önkormányzati ingatlan szociális célú bérbeadásáról szóló 
előterjesztést.  
 
Megkérdezi van- e más javaslat. 
 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendet.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
147/2011. /VI. 9./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 
1./ Javaslat Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére 
 kölcsön biztosítására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2./ Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés módosítására, 72/2011. /III. 24./ 
 számú határozat  kiegészítésére 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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3./ Javaslat a TIOP 1.1.1.-07/1-2008-0737 azonosítószámú pályázati projekt  
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás eredményének  

           megállapítására. 
Előterjesztő: Bartus László 

 
4./ Javaslat önkormányzati ingatlan szociális célú bérbeadására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
I. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére 
kölcsön biztosítására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Az előterjesztés pontosan tartalmazza, hogy miről van szó. Azért is 
tartja fontosnak és indokoltnak, hogy ily módon biztosítsák a Városgazdálkodási 
Kft.  részére az 5 millió Ft-ot, mert a kórházi TIOP  2.1.3. pályázatnál az 
önkormányzatnak több, mint 30 millió Ft nagyságrendű kintlévősége van.   
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
148/2011. /VI. 9./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 

1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 5 millió forint 
kölcsönt vegyen igénybe a Pásztó Város Önkormányzatától, döntést 
követően, 2011. 06. 30-i visszafizetéssel, a városközponti rehabilitáció 
beruházás Kft-t terhelő költségek kifizetésére. A kölcsönt igénybevevő a 
kölcsön után a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot fizet. 

 
2. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Margit Kórháztól a 

döntést követően 5 millió Ft –átmenetileg szabad pénzeszközt kölcsön vesz 
2011. június 30-i visszafizetési határidővel, a jegybanki alapkamatnak 
megfelelő kamattal. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Margit Kórház igazgatóját, valamint 

a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját, illetve 
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felhatalmazza a polgármesterét, valamint a címzetes főjegyzőt a szerződés 
aláírására és az egyéb feltételekben való megállapodásra. 
 
Határidő: 2011. június 11. 
Felelős: szövet szerint. 

 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés módosítására, 72/2011. /III. 24./ 
számú határozat  kiegészítésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Az OTP a folyószámla hitelszerződés megkötéséhez további 
nyilatkozatokat kér, erről szól az előterjesztés. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
149/2011. /VI. 9./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2011. (III. 24.) számú 
határozata kiegészül az alábbiakkal: 
 

- A folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról hozott 72/2011. (III. 24.) 
számú képviselő-testületi határozatot kiegészíti azzal, hogy Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Sisák Imre 
polgármestert és Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyzőt a kölcsönszerződés-
módosítás aláírására a szerződés módosítás dátumával. 

 
- Egyéb szerződésbe tartozó feltételek: 
 

o Pásztó Városi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 
bankszámlaszerződés vonatkozó pontja értelmében a bankváltás 
feltétele a szerződő felek egymással szemben fennálló tartozásainak 
rendezése, követeléseinek elszámolása. Ameddig az Adósnak az OTP 
Bank Nyrt-vel szemben tartozása áll fenn, a bankszámlaszerződés 
csak az OTP Bank Nyrt előzetes írásbeli hozzájárulása mellett 
szüntethető meg. 
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o Jelen folyószámla hitelkeret az 1210410001121/1 számú 
szerződésmódosítással módosított 1210410001121 szerződésszámú 
folyószámla hitelkeret megújítása újabb egy évre (lejárat módosítás) 
2012. 05. 29-ig. 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti változást tudomásul 
veszi. 
 
 

Sisák Imre javasolja, hogy a 3. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a 
Képviselő-testület. Szavazásra bocsátja.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
150/2011. /VI. 9./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 3. napirendi pontot – közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása  - zárt ülésen tárgyalja 
 
ZÁRT ÜLÉS 
/A zárt ülésről külön jkv. készül/. 
 
IV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat önkormányzati ingatlan szociális célú bérbeadására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A határozati javaslat két alternatívát tartalmaz. Az „A” alternatívát 
javasolja elfogadásra.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné:  Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az „A” alternatívával javasolja elfogadásra.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja elsőként az „A” alternatívát.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
Szavazásra bocsátja a teljes határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
152/2011. /VI. 9./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Horváth László Pásztó, Vasút u. 
28. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás szociális célú bérbeadása iránt 
benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Horváth László kérelmének helyt ad és a Pásztó, Sport út 1. szám alatt 
 található, 206 hrsz-ú önkormányzat tulajdonát képező ingatlant jelenlegi 
 műszaki állapotában 2011. december 31-ig bérbe adja, Horváth Lászlót  

bérlőként kijelöli.  Az ingatlan komfort nélküli.  
 
2./ Felhívja Horváth László figyelmét, hogy a részére bérbe adott ingatlan  
 szerepel az önkormányzat által értékesítésre kijelölt ingatlanok között.  
 Kísérjék figyelemmel az ingatlan megvásárlásának pályázati lehetőségét.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelő:      polgármester 
 
Sisák Imre: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bizottsági ülésen a 
következők miatt nem vett részt. A korábbi időszakban már felmerült, hogy 
bizonyos szakképzés indulhat be. Ennek kapcsán volt itt egy felnőttképzéssel 
foglalkozó cég képviselője Miskolcról, a Dension Kft.,  a Prodosoft Informatikai 
Kft. és a Kompezit Kft. képviselője, valamint a Mikszáth Kálmán Gimnázium, és 
Postaforgalmi Szakközépiskola igazgatója. Egy két éves OKJ-s képzés 
beindítására van lehetőség. A három cég vállalta, hogy a képzésben 
résztvevőknek az alkalmazását biztosítani fogja. A képzés a Gimnáziumban 
történne. Amennyiben a cég pályázata nyertes lesz, szeptembertől kb. 20 fő 
oktatása kezdődhet meg. A képzésben résztvevők a két év alatt támogatást 
kapnak és utána a munkahelyük is biztosított lesz.  
Úgy gondolja, ez mindenképpen hasznos a városnak és a résztvevőknek is.  
 

Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 polgármester      címzetes főjegyző 


