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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 25-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,  Édes Attila,  
Plecskó Péter,  Dr. Becsó Károly, Dr. Halász István, Volek György képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
Budavári Valéria osztályvezető, Tari Mihály, Dudásné Fülöp Anita, Tarié Tóth Csilla  
Szervezési Osztály munkatársai. 
 
Dömsödi Gábor polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja a határozatképességet, 
mivel  a 9 megválasztott képviselőből 7 fő  jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint.  
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
193/2016. (VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat étkeztetési feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás  
           jóváhagyására 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
2./ Javaslat a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok létszámának 

meghatározására 
 Előterjesztő: Sárik Jánosné intézményvezető 
 
3./ Javaslat a 21. sz.  főút négynyomúsításával kapcsolatos közútkezelői hozzájárulás 
 megadására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
4./ Javaslat B238 j.  aluljáró Sertéstelepi u. alatt a 21. sz. főút 23+832,73 km szelvényére 

vonatkozó közútkezelői hozzájárulás megadására 
 Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 
5./ Javaslat az Alexio Kft. részére Pásztó Északi iparterületéből 54220 m2  bérbeadására 
 Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
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6./ Javaslat Pásztó Déli  iparterületéből területrész értékesítésére 
 Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 
7./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat szociális szövetkezeti tagságának jóváhagyására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
8./ Javaslat civil és sport szervezetek egyedi  kérelmének elbírálására 
 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 
9./ Javaslat a Pásztói Hírlap felelős szerkesztői feladatainak ellátására kötendő 

vállalkozási szerződés jóváhagyására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat étkeztetési feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás  
           jóváhagyására 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: A megállapodásban módosítani szükséges a szerződéskötés időtartamát, 
ugyanis a KLIK kérése az, hogy csak ezév decembet 31-ig kössék meg a várható változások 
miatt.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György:  Az  Intézményirányítási és Szociális  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 
194/2016.(VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a javaslatot, miszerint a Pásztói 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium gyermekeinek étkeztetését a következő tanévben a 
„Baglyaskő” Idősek Otthona biztosítsa. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok létszámának 

meghatározására 
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 Előterjesztő: Sárik Jánosné intézményvezető 
 
Bartus László: Az intézményvezető jelezte távolmaradását. Erről a képviselő-.testület minden 
évben döntést hozott, mivel a létszám a jogszabályban meghatározottnál néhány fővel 
magasabb. Jelenleg nincs olyan csoport, amely 29 fős lenne, de évközben is jelentkezhet 
igény.  
 
Dömsödi Gábor: Miután kötelezővé vált az óvodába járatás, sajnos kevés az óvónő. Sokan 
elhagyták a pályát. Pásztón is óvónőhiány van. a jelenlegi vezető nyugdíjba vonul, felmentési 
idejét tölti. Várja a jelentkezőket.  
 
Kérdés 
 
Farkas Attila: Az óvodában is létszám szempontjából duplán számítanak a speciális nevelési 
igényű gyermekek? 
 
Bartus László: Igen. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György:  Az  Intézményirányítási és Szociális  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 
195/2016.(VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Város Képviselő-testülete megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint 
maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére előterjesztett javaslatát, és a Nkt. 
25.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az óvoda székhelyén és 
tagintézményeiben az óvodai csoportra megállapított maximális létszámot 29 főben határozza 
meg a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat a 21. sz.  főút négynyomúsításával kapcsolatos közútkezelői hozzájárulás 
 megadására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Dr. Halász István:  A Pénzügyi és Településfejlesztési   Bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. 
 
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 
196/2016.(VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a 
Pásztó Déli ellátó PE D200 és a belőle kiágazó csontfalvát ellátó PE D63 középnyomású 
gázelosztó vezeték kiváltása a 21. sz. főút 27+600 km szelvényénél a 2408 sz. Pásztó bekötő 
út lecsatlakozásánál bányakapitányi létesítési engedélyköteles kiváltási kiviteli tervéhez 
adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán 

Pásztó Déli ellátó PE D200 és a belőle kiágazó csontfalvát ellátó PE D63 középnyomású 
gázelosztó vezeték kiváltása a 21. sz. főút 27+600 km szelvényénél a 2408 sz. Pásztó 
bekötő út lecsatlakozásánál bányakapitányi létesítési engedélyköteles kiváltási tervéhez a 
közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen hozzájárulás csak a kiviteli terv jóváhagyási 
eljárásában használható fel. 

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

Szolgáltató Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse. 
 
Határidő: 2016. augusztus 25. 
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 
197/2016.(VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a 
Pásztó-Bér PE D160 (D200) és a belőle kiágazó Pásztó-Jobbágyi PE D160 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltásának tervezetét 21. sz. főút 23+800 km 
szelvényénél lévő sertéstelepi csomópontnál bányakapitányi létesítési engedélyköteles 
kiváltási tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett javaslatot megismerte, 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a 

Pásztó-Bér PE D160 (D200) és a belőle kiágazó Pásztó-Jobbágyi PE D160 
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nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltása a tervezett 21. sz. főút 23+800 km 
szelvényénél lévő sertéstelepi csomópontnál bányakapitányi létesítési engedélyköteles 
kiváltási tervéhez a közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen hozzájárulás csak a kiviteli 
terv jóváhagyási eljárásában használható fel. 

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

Szolgáltató Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse. 
 

Határidő: 2016. augusztus 25. 
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 
198/2016. (VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a  
Szurdokpüspöki leágazó bányaüzemi hírközlő kábel kiváltása a tervezett 21.sz. főút 
23+705,17 km szelvényében kiviteli tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett 
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a 

Szurdokpüspöki leágazó bányaüzemi hírközlő kábel kiváltása a tervezett 21. sz. főút 
23+705,17 km szelvényében kiviteli tervéhez a közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen 
hozzájárulás csak a kiviteli terv jóváhagyási eljárásában használható fel. 

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

Szolgáltató Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse. 
 
Határidő: 2016. augusztus 25. 
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 
199/2016.(VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a 
Szurdokpüspöki leágazó D 100 földgázszállító vezeték kiváltása a tervezett 21. sz. főút 
23+698 km szelvényében kiviteli tervéhez adandó közútkezelői hozzájárulás kiadására tett 
javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút négynyomúsítása kapcsán a 

Szurdokpüspöki leágazó D 100 földgázszállító vezeték kiváltása a tervezett 21. sz. főút 
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23+698 km szelvényében kiviteli tervéhez a közútkezelői hozzájárulását megadja. Jelen 
hozzájárulás csak a kiviteli terv jóváhagyási eljárásában használható fel. 

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

Szolgáltató Kft.-t jelen határozat megküldésével értesítse. 
 
Határidő: 2016. augusztus 25. 
Felelős: értelemszerű 

 
IV. NAPIRENDI PONT: 

 
 Javaslat B238 j.  aluljáró Sertéstelepi u. alatt a 21. sz. főút 23+832,73 km szelvényére 

vonatkozó közútkezelői hozzájárulás megadására 
 Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr.  Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az V.  határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
200/2016. (VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút 23+300 – 27+820 km szelvény 
közötti szakasz négynyomúsítása kapcsán a „B238 j. aluljáró Sertéstelepi u. alatt a 21. sz. főút 
23+832,73 km szelvényében” című 43.305 munkaszámú kiviteli tervéhez a közútkezelői 
hozzájárulás kiadására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. sz. főút 23+300 – 27+820 km 
szelvény közötti szakasz négynyomúsítása kapcsán a „B238 j. aluljáró Sertéstelepi u. alatt a 
21. sz. főút 23+832,73 km szelvényében” című 43.305 munkaszámú kiviteli tervéhez a 
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 25. 
Felelős: értelemszerű 
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V. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat az Alexio Kft. részére Pásztó Északi iparterületéből 54220 m2  bérbeadására 

      Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az északi iparterületből 5,5 hektár bérbeadásáról, illetve eladásáról van szó.  
Egy vállalkozás, mely előre gyártott házelemeket készítene, pályázat benyújtása előtt áll. 
Kezdetben 50, később maximum 300 főt foglalkoztató üzemet hoznának létre. 
Először csak bérelnék a területet, később viszont megvásárolnák az értékbecslő által 
megállapított és  az önkormányzat által jóváhagyott áron. 
Az első hónapokban alacsonyabb, majd később magasabb bérleti díjért bérelnék a területet. 
Ez arra ösztönzi a bérlőt, hogyha a pályázata nem nyer, ne foglalja a területet. Így nem 
kerülhet az önkormányzat abba a helyzetbe,, hogy egy kedvező bérleti díjért  foglalja a 
területet a bérlő anélkül, hogy hasznosítaná. A beruházás első fázisa egyébként még az idén 
elkészülne.  
A bizottsági  ülésen az előterjesztésben annyi változás történt, hogy az elővásárlási jogot 
vételi jogra módosították és 5 éves időtartamra. 
 
Kérdés 
 
Volek György:  Van-e valamilyen előzetes tájékoztatás a létesítendő új üzem kiterjedésére, 
mivel ott magántulajdonú ingatlanok is vannak. Érintheti-e azokat a jövőben? 
 
Dömsödi Gábor: Nem lesz nagyobb területigényük, mint az 5,5 ha. Volt közben egy 
magántulajdonú ingatlan is, de meg tudtak egyezni a tulajdonossal. Egy nem túl magas, 
korszerűen megtervezett épületről van szó. 
 
Volek György: Van-e arról információ, hogy milyen lesz a szellemi és fizikai dolgozók 
aránya? 
 
Dömsödi Gábor: Erről nincs pontos információja. Az előzetes beszélgetések alkalmával 50 fő 
induló létszámot  mondtak és magasan kvalifikált szakembereket kívánnak alkalmazni.  
 
Dr. Halász István: Pénzügyileg milyen volumenű lenne a beruházás? 
 
Dömsödi Gábor: Nem tudja, erről nem tájékoztatták. 
Annyit tudnak tenni, hogy a beruházás megvalósulása érdekében minden segítséget megadnak 
a cégnek. 
 
Vélemény, észrevétel  
 
Dr. Becsó Károly:  Köszönetet lehet mondani a kormánypárti képviselőknek, hogy ez a 
beruházó Pásztót választotta, amikor területet keresett. A munka nagyobb része azonban ránk 
vár, mivel mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kiszolgáljuk ezeket a 
beruházásokat. Végre címzetten is ipari parkot hozunk létre, elkerülő utat építünk. A 
házgyárral kapcsolatban vannak félelmei, mert voltak korábban is hasonló kezdeményezések, 
melyek nem jártak sikerrel. 
Mind a Rendezési Terv, mind az ipari park kialakítása kapcsán megfelelően kell hozzáállni. 
Ez az előterjesztés beletartozik ebbe a folyamatba, ezért tudja azt támogatni. 
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Dömsödi Gábor: Ez a házgyár nem az a házgyár, melyre Becsó Úr célzott. Az egy 
önkormányzat tevőleges közreműködésével létrehozott üzem lett volna. Ez teljesen más 
konstrukció. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. Kíváncsian várják, mi lesz a pályázat sorsa.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a  határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
201/2016.(VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „az Alexió Kft. részére Pásztó Északi 
Iparterületéből 5 ha 4220 m2 bérbeadásával” kapcsolatos javaslatot megismerte, megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat bérlettel vegyes vételi 
szerződést kössön az Északi Iparterületen elhelyezkedő Pásztó: 2950/16 hrsz-ú 7808 m² 
területű, 2950/15 hrsz-ú 325 m² területű, 2950/14 hrsz-ú 4518 m² területű, 2950/48 hrsz-ú 
8553 m2 területű, 2950/47 hrsz-ú 8553 m2 területű, 2950/46 hrsz-ú 8553 m2 területű, 
2950/45 hrsz-ú 8552 m2 területű, 2950/10 hrsz-ú 7358 m2 területű ingatlanokra az Alexió 
Kft.-vel( név változás bejegyzése folyamatban, mely Quattro Hauses Hungary Kft.-re 
módosul a bejegyzést követően)a következők szerint:  

 
Az Alexio Kft. a bérleti szerződés megkötésének időpontjától 6 hónap időtartamig a 
fentiekben felsorolt ingatlanok összességét havi 300.000,-Ft bérleti díj, majd ezt követően 
havi 1.000.000,-Ft összegű bérleti díj ellenében béreli. 
A bérleti szerződés 5 évre szól, amely 8 hónap után mind két fél által 30 naptári nap rendes 
felmondással bármikor megszüntethető. 
 
A bérlőnek vételi jogot biztosítunk a bérleti szerződés időtartama alatt. 
Az ingatlanok eladási árát a Képviselő-testület 800Ft/ m2 + Áfa értékben határozza meg, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert az adás- vételi szerződés aláírására. 
 
Az ingatlanok adásvételével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket a vevő viseli. 
 
A teljes vételár megfizetése szerződéskötéskor történik. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Alexió Kft-t értesítse. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dömsödi Gábor - polgármester 
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VI. NAPIRENDI PONT: 

 
 Javaslat Pásztó Déli  iparterületéből területrész értékesítésére 
 Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Ez az a területrész, ahol jelenleg a lovasudvar működik. A vevő ezt a 
területet szeretné megvenni. Sokkal kisebb üzemről van szó, mint az előző napirendnél. 
Az önkormányzatot hátrány érné, egyrészt azért, mert az országút melletti  szakaszt lefoglalná 
és az  egész iparterületet lezárná a közúttól, ezen kívül egy viszonylag kis terület miatt át 
kellene költöztetni a lovassportot. 
Azt javasolják a beruházónak, hogy inkább az északi iparterületen vásároljon ingatlant, vagy 
vegyen nagyobb területrészt. 
Ismerteti a határozati javaslat módosított szövegét.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Becsó Károly: Valóban azt a javaslatot  tették bizottsági ülésen, hogy ebből a területből ne 
értékesítsenek ilyen kis részt, abban viszont nem találna kivetnivalót, ha az gész területre adna 
be vételi ajánlatot. 
Vigyázni kell viszont arra, hogy a Rendezési Terv felülvizsgálata során óvatosan 
avatkozzanak be a homlokzatmagasság meghatározásába a leendő és meglévő iparterületeken. 
Úgy kell meghatározni, hogy összhangban legyen a közelben lévő lakókörnyezettel. 
Vannak olyan üzemcsarnokok, ahol elkerülhetetlen egy bizonyos belmagasság, mert 
daruztatni kell, de próbáljuk meg úgy irányítani ezeket a dolgokat, hogy később ne legyen 
belőle probléma. Tudja, hogy a műszaki osztály és a tervezők eszerint dolgoznak, 
megjegyzését figyelem felhívásnak szánta. Ha szabadon álló területre épült volna, nem lenne 
zavaró. 
 
Dömsödi Gábor: Az EGLO esetében nem a magassággal van a baj, hanem azzal, hogy az 
épület nem a megfelelő helyre került. Mivel családi házas környezetbe épült, így zavaró a 
magassága a szomszédságában lakók számára. 
A Településrendezési terv során azt kell meghatározni, hogy mely területre milyen 
paraméterekkel lehet építeni úgy, hogy sem az ott lakókat, sem a városképet ne zavarja. 
Az északi iparterültnél az előre gyártott házelem üzemnél a magasság nem okoz gondot. 
 
Budavári Valéria: Kéri, hogy a határozati javaslat egészüljön ki a pontos helyrajzi számmal és 
területnagysággal. 
 
Dömsödi Gábor:  Egyetért a javaslattal. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Nem gátolni akarják a beruházást, de ne hozzák az önkormányzatot olyan helyzetbe, ami 
később hátrányosan érintené. A Lovasegyesület egyébként tudja, hogy az ingatlan bármikor 
értékesíthető és ennek tudatában használják.   
A Bizottság nem látja értelmét annak, hogy most egy „csíkot” értékesítsen, amivel még a 
behajtást is megakadályozná. Tevékenységi köréből adódóan is inkább az északi iparterület 
lenne alkalmasabb, mivel nehézgépjárművel csak a mátraszőlősi Zagyva hídon tudna bejönni 
a városba. 
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Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a  módosított határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
202/2016. (VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Pásztó Déli Iparterületéből területrész 
értékesítésére” javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Képviselő-testület nem kívánja eladni a 0121/6 hrsz-ú, 2360 m2 területű ingatlant, javasolja 
Szentgyörgyi Attilának, hogy a most fejlesztésre kerülő Északi Iparterületen vásároljon 
ingatlant. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 
 

VII. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat szociális szövetkezeti tagságának jóváhagyására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Ahhoz, hpgy a már megalakult szociális szövetkezetek részt vehessenek 
pályázatokon, szükség van arra, hogy az önkormányzatok is részt vegyenek ebben a 
munkában. Ezáltal betekintést nyerhet a szociális szövetkezetek tevékenységébe és segítséget 
nyújthat ahhoz, valamint kontrollt is tud gyakorolni. 
Ezért javasolja, hogy az önkormányzat  lépjen be a szociális szövetkezetbe. 
 
Kérdés 
 
Volek György: Mivel foglalkozik a szociális szövekezet? Karitatív, vagy termelő 
tevékenységet végez? 
 
Dömsödi Gábor: Termelői tevékenységre létrehozott szövetkezet, de a karitatív tevékenyég is 
szerepel a feladatai között. Részben kisebbségi, hátrányos helyzetű emberek munkához jutását 
célozza meg. Ahhoz viszont, hogy elinduljanak, pályázni kell. 
 
Volek György: Vannak földterületei is? 
 
Dömsödi Gábor: Egyelőre nem kell földterület, mert ipari termelői tevékenységet 
folytatnának. Olyan szakemberek lesznek benne, mint villanyszerelő, festő, lakatos, orvos. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
203/2016.(VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
A képviselő-testület megismerte és megtárgyalta az Érted Közösen Szociális Szövetkezetben 
való tagság létesítésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat tagja legyen az Érted Közösen 
Szociális Szövetkezetnek azzal a feltétellel, hogy a felügyelő bizottságban helyet biztosít egy 
tag számára. 
 

VIII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat civil és sport szervezetek egyedi  kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 

 
Dömsödi Gábor: Két civil szervezet támogatási kérelméről van szó. Az egyik a Magyarok 
Világszövetsége, a másik a PSK.  Javasolja a kérelemben megjelölt célok támogatását az 
előterjesztés szerint.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Farkas Attila: Megköszöni a Magyarok Világszövetségének a Fogadalmi Helyen történő 
színvonalas rendezvényt és a rendezést. Egy nagyon szép alkotással gyarapodott a Kishegy.  
 
Volek György: Egyetért azzal, hogy a focipályát felszántották és újratelepítik a gyepet, 
viszont jobb lett volna, ha erre az időre a Kishegyen lévő pályát tudják használni. 
Mátraszőlősre a szurkolók kevésbé fognak kijárni. 
 
Dömsödi Gábor: Igazat ad Volek úrnak. Ami a labdarúgó pályát illeti, a helyzet nem 
problémamentes. Sajnos nem sikerült úgy ütemezni a felújítást, hogy még ezt a szezont le 
tudták volna játszani a pályán, a PULC pályája pedig szintén nincs olyan állapotban, hogy 
bajnoki mérkőzésekre alkalmas legyen.  Jelenleg a mátraszőlősi pálya bérlése a lehetséges 
megoldás. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
mindkét  határozati javaslatot.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az I. határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
204/2016.(VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyarok Világszövetsége 
Fogadalmi Székely Kapu avatási ünnepsége támogatására irányuló kérelmét és a rendezvény 
költségeihez 250.000,- Ft támogatást biztosít a 2016. évi civil támogatási keret terhére. 
A szervezet 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 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II. határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
205/2016.(VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Sport Klub kérelmét, 
mely a hazai mérkőzések idegenben történő lejátszása miatti többletköltségek támogatására 
irányul. A többletköltségekhez az önkormányzat 350 000,- Ft támogatást biztosít a sportkeret 
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 
 

IX.  NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Pásztói Hírlap felelős szerkesztői feladatainak ellátására kötendő vállalkozási 
szerződés jóváhagyására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

Dömsödi Gábor: Az egy évre kötött szerződés lejárt, ezért szükséges meghosszabbítani. 
Elégedett mind a nyomda, mind a szerkesztő munkájával. Javasolja a szerződés 
meghosszabbítását azonos feltételekkel. 
A bizottsági ülésen elhangzott javaslat szerint az „évente” szóval kiegészül a határozati 
javaslat. 
 
Kérdés 
 
Dr. Becsó Károly: Ő is szerkesztőbizottsági tag, viszont a legutóbbi lapszám megjelenése 
előtt nem hívták szerkesztőbizottsági ülésre.  Ha volt, őt miért nem hívták, ha nem volt, miért 
nem hívták össze? 
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Farkas Attila: A legutóbbi alkalommal úgy volt, hogy júniusban jelenik meg a lap, viszont csúszás 
történt és nagyon gyorsan kellett cselekedni. Többen szabadságon voltak, nem tudtak egyeztetni. Ígéri, 
hogy ilyen többet nem fordul elő.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja mindkét  
határozati javaslatot.  
 
Volek György: Az  Intézményirányítási  és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
mindkét   határozati javaslatot.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az I. határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
206/2016.(VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig megbízza 
a Runner Team Betéti Társaságot (Székhely: 3104 Salgótarján, Kinizsi Pál út 45. ügyvezető: Lakatos 
Katalin) a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak ellátásával. Felhatalmazza polgármesterét a 
határozati javaslat mellékletét képező vállalkozási szerződés megkötésére. 

Felelős:     polgármester 
Határidő:  szöveg szerint 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II. határozati  javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
207/2016.(VIII. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig megbízza 
a Visuál Print Kft. (Székhely: 1066. Budapest, Dessewffy u. 45. ügyvezető: Hernádi Zsolt) a Pásztói 
Hírlap nyomdai munkáinak ellátásával. Felhatalmazza polgármesterét a határozati javaslat mellékletét 
képező nyomdaipari szolgáltatási szerződés megkötésére. 

Felelős:     polgármester 
Határidő:  szöveg szerint 
 
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 Dömsödi Gábor      dr. Gajdics Gábor 
 polgármester               jegyző 


