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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.  július 26-i rendkívüli  
üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,   Édes Attila, Barna 
Tiborné, Plecskó Péter, Káposzta Csaba, Volek György képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
Budavári Valéria osztályvezető, Petrényi Mihály Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, Berzák 
Gyuláné, Dudásné Fülöp Anita Szervezési Osztály munkatársai 
 
Dömsödi Gábor: Köszönti a jelenlévőket és a tv-n keresztül a város lakosságát. Megállapítja a 
határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 7 fő  jelen van.  
Dr. Becsó Károly jelezte  távolmaradását. 
 
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint azzal az eltéréssel, hogy a 2. napirendi pontot 
utolsóként tárgyalják, mivel az érintett személy nincs jelen és hozzájáruló nyilatkozat sem áll 
rendelkezésre részéről, a nyílt ülésre vonatkozóan. 
 
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
180/2016. (VII. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
           székhelyének módosítására, rövidített cégnevének megállapítására 
 Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 
 
2./ Javaslat a pásztói strandfürdő területén a H-Trade Invest Kft. által megvalósítani 

kívánt 2. Zenei fesztivál megrendezésére  
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
3./ Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
4./ Javaslat civil szervezet támogatására 
 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok 
 
5./ Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételre. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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6./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.   jelenlegi 
könyvvizsgálójával kötött megállapodás felmondására, új könyvvizsgáló megbízására 

 Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyének  
módosítására, rövidített cégnevének megállapítására 
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 

 
Dömsödi Gábor: A Városgazdálkodási Kft. székhelye jelenleg az önkormányzat címére – 
Pásztó, Kölcsey utca 35. – van bejegyezve. Praktikus okból a cég telephelye, a Kossuth út 
116. legyen székhelyként is megjelölve. A rövidített cégnév szintén az egyszerűsítést 
szolgálja. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
181/2016. (VII. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyére, rövidített cégnevére tett javaslatot és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. székhelye 2016. szeptember 1. 
napjától a 3060 Pásztó, Kossuth út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan. 
 
2. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. rövidített cégneve 2016. 
szeptember 1. napjától PVG Kft. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatóját, hogy a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságánál a törvényben 
előírt határidő betartásával az Alapító okirat módosítását nyújtsa be. 
 
Felelős: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 
Határidő: értelemszerű 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat a pásztói strandfürdő területén a H-Trade Invest Kft. által megvalósítani 

kívánt 2. Zenei fesztivál megrendezésére  
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 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
Dömsödi Gábor: A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy támogatja a Mátraalja 
Fesztivál megrendezését.  Különböző okok miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy 
Szécsényben tartják meg a rendezvényt. Sajnálja, hogy így alakult, de a pásztói fiatalok 
kárpótlásaként augusztus 20-án a strand területén egy zenei fesztivált rendez a H-Trade Invest 
Kft., melyet 500 eFt-tal támogatna az önkormányzat a Mátraalja Fesztiválra tervezett 
összegből történő átcsoportosítással. 
Augusztus 20-án egyébként a strand területén lesz a városi fesztivál és ezen a napon a pásztói 
lakcímkártyával rendelkezők ingyen vehetik igénybe a strand szolgáltatásait. Lesznek sztár 
fellépők, még folynak az egyeztetések. A tüziijáték a Kishegyen lesz, 9.30-kor kezdődik. 
A városi ünnepség a szentmisével kezdődik, majd a Múzeumban folytatódik a kitüntető címek 
átadásával. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
182/2016. (VII. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a Pásztói Strandfürdő területén a H-Trade 
Invest Kft. által megvalósítani kívánt „2. Zenei Fesztivál” megrendezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul a 2. Zenei Fesztivál megszervezéséhez 2016. 08. 20-án a H-
Trade Invest Kft. rendezésében, valamint ahhoz, hogy a Mátraalja Fesztiválra elkülönített 
összegből 500.000 Ft átcsoportosításra kerüljön. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 

 Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A közútkezelői hozzájárulások megadására a 21-es út négynyomúsítása miatt 
van szükség. A beruházás várhatóan 2018. tavaszára fog elkészülni.  
Régebben történt egy adminisztrációs hiba, melynek folytán a két megépítendő hídnak és 
csomópontnak a tulajdonosa és fenntartója Pásztó város önkormányzata lenne. Ez azonban az 
önkormányzatra nézve hátrányos lenne  a fenntartási és karbantartási költségek miatt. 
A határozati javaslat felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson az 
önkormányzat érdekében. 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel. 
 
Volek György. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja mind a négy határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az I.  határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
183/2016. (VII. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. számú főút négynyomúsítása 
keretében megvalósuló Irinyi utcai csomóponti felüljáró kiviteli tervéhez adandó közútkezelői 
hozzájárulás kiadására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. által elkészített „B293 j. aluljáró 

Irinyi út alatt a 21. sz. főút 29+386.45 km szelvényében” című V01 verziószámú kiviteli 
tervdokumentációhoz közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen hozzájárulás csak a 
kiviteli terv jóváhagyási eljárásában használható fel. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a SPECIÁLTERV 

Építőmérnöki Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse. 
 
Határidő: 2016. augusztus 5. 
Felelős: értelemszerű 

 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II.  határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
184/2016. (VII. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. számú főút négynyomúsítása 
keretében megvalósuló vízépítés kiviteli tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására 
tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az UTIBER Közúti Beruházó Kft. által készített „43.305 munkaszámú 

21 sz. főút 17-48 km. sz. közötti szakasz négynyomúsítása II. szakasz: 23+300-27+820 
km. sz. között kiviteli terv D-Vízépítés című tervdokumentációhoz közútkezelői 
hozzájárulását megadja. Jelen hozzájárulás csak a vízjogi létesítési engedélyezési 
eljáráshoz használható fel. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az UTIBER Közúti 

Beruházó Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse. 
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Határidő: 2016. augusztus 5. 
Felelős: értelemszerű 

 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a III.  határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
185/2016. (VII. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. számú főút négynyomúsítása 
keretében megvalósuló vízépítés kiviteli tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására 
tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az UTIBER Közúti Beruházó Kft. által készített „43.330 munkaszámú 

21 sz. főút 17-48 km. sz. közötti szakasz négynyomúsítása III. szakasz: 29+190-32+920 
km. sz. között kiviteli terv D-Vízépítés című tervdokumentációhoz közútkezelői 
hozzájárulását megadja. Jelen hozzájárulás csak a vízjogi létesítési engedélyezési 
eljáráshoz használható fel. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az UTIBER Közúti 

Beruházó Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse. 
 
Határidő: 2016. augusztus 5. 
Felelős: értelemszerű 

 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a IV.  határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
186/2016. (VII. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. számú főút négynyomúsítása 
keretében megvalósuló vízépítés kiviteli tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására 
tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az UTIBER Közúti Beruházó Kft. által készített „43.330 munkaszámú 

21 sz. főút 17-48 km. sz. közötti szakasz négynyomúsítása III. szakasz: 29+190-32+920 
km. sz. között kiviteli terv D-Vízépítés című tervdokumentációhoz közútkezelői 
hozzájárulását megadja. Jelen hozzájárulás csak a vízjogi létesítési engedélyezési 
eljáráshoz használható fel. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az UTIBER Közúti 

Beruházó Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse. 
 
Határidő: 2016. augusztus 5. 
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Felelős: értelemszerű 
IV. NAPIRENDI PONT 

 
 Javaslat civil szervezet támogatására 
 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok 
 
Káposzta Csaba: A KIKE Egyesület nyújtott be kérelmet a „Tour de Pásztó” 
megrendezésének támogatására. Az idén már 8. alkalommal kerülne megrendezésre.  Több, 
mint 300 biciklis, illetve már futók is részt fognak venni a versenyen. Kéri, hogy támogassa a 
képviselő-testület. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 
Volek György. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a  határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
187/2016. (VII. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Varga Sebastian kérelmét, 
mely a „Tour de Pásztó” kerékpáros sportrendezvény megszervezésére és a résztvevők 
díjazására irányul. A rendezvény költségeihez 250.000,- Ft támogatást biztosít a 2016. évi 
sporttámogatási keret terhére. 
Az egyesület a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2017. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 

V. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételre. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Pályázatot lehet benyújtani főleg felnőttek számára használható szabadtéri 
sporteszközök telepítésére. Információi szerint a pályázat annyira népszerű, hogy javaslatot 
tettek a pályázati összeg megemelésére. Nem biztos, hogy nyerünk, de mindenképpen meg 
kell próbálni. Meg van határozva, hogy mire lehet benyújtani a pályázatot. 
Három helyszín került megnevezésre, a Sporttelep, a Cserhát lakónegyedben a tervezett 
sportcsarnok melletti rész, illetve Mátrakeresztesen az Óvár vendéglő melletti terület. 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Káposzta Csaba: A Hajós Alfréd úti pályázatnál az a problémája, hogy ne a lelátó mögé 
kerüljön a tervezett sporteszközök telepítése. Ott mindenképpen szükség lenne egy 
zöldterületre, mivel rossz idő esetén ott edzhetnének a focisták, kímélve a meglévő pályát. 
 
Dömsödi Gábor: Annak ellenére, hogy a Hajós Alfréd úton központi helyen van a focipálya, 
azt szeretnék, ha valódi sporttelepként működne és helyet adna azoknak, akik futni akarnak. 
Ezért fel lesz újítva a futópálya is. Épülne egy műfüves pálya is, amin rossz idő esetén is 
lehetne focizni. Más sportágakat is be kellene vinni, hogy valódi sporttelepként működjön. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a  határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
188/2016. (VII. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja A Nemzeti 
Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételre vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Határidőre történjen meg a kérelem leadása az alábbi igények bemutatásával. 
Sportpark kiépítése: 

1.1. Pásztó, Hajós Alfréd utca 1., Hrsz: 356 
A rekortán és a műfüves pályák után a lelátó háta mögötti területen. 
min. 150 m² alapterületen, minimum 15 eszközzel. 

1.2. Pásztó, Cserhát lkn. Hrsz: 1973/37 
Megvásárlás alatt lévő területen. 
min. 90 m² alapterületen, minimum 8 eszközzel. 

1.3. Pásztó-Mátrakeresztes, Hrsz: 4540/3 
Óvár étteremmel szemben lévő területen. 
min. 70 m² alapterületen, minimum 7 eszközzel. 

 A kérelem részbeni támogatása esetén a támogatás sorrendjét is így állapítja meg. 
  

2. Futókör kiépítését nem támogatja. 
 

3. A támogatott kérelem megvalósításához szükséges önkormányzati területeket 
díjmentesen biztosítja. A minimálisan szükséges előkészítő munkákat az 
önkormányzat vállalja, az 5 éves fenntartási kötelezettség, karbantartás, javítás és 
állagmegőrzés mellett. A létrehozott sportpark(ok) ellenérték nélkül kerül(nek) az 
önkormányzat tulajdonába. 
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4. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott kérelem 
előkészítésének, a szükséges jognyilatkozat(ok) megtételének és a kérelem leadásának 
ügyében járjon el. Az ezzel kapcsolatos kötelezettség-vállalásról a Képviselő-testületet 
tájékoztassa. 

 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az utolsó napirendi pont tárgyalására zárt ülésen kerül sor.  
 
ZÁRT ÜLÉS 
/A zárt ülésről külön jkv. készül/. 
 
Dömsödi Gábor:  Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a következő héten ismét kell rendkívüli ülést tartani a 2. 
számú gyermekorvosi körzet felosztása miatt, mivel határidőhöz kötött. 
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 Dömsödi Gábor      dr. Gajdics Gábor 
 polgármester               jegyző 


