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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.   január 17-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,  Plecskó Péter, 
Édes Attila,  Káposzta Csaba,    Dr. Halász István,  Volek György  képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
Budavári Valéria osztályvezető, dr. Szántó-Stadler Annamária jogász,  Petrényi Mihály 
VG.Kft. ügyvezetője, Tari Mihály,  Berzák Gyuláné   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 döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
7/2017. (I. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat a 2017-2018 évi közmunkaprogramokkal kapcsolatos végleges döntések 

meghozatalára. 
           Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 
 
Dömsödi Gábor:  A közmunka programmal kapcsolatosan történtek változások a korábban 
elfogadott határozatokban foglaltakhoz képest. A lefolytatott egyeztetések és tárgyalások után 
az előterjesztésben leírtak szerinti módosítások szükségesek. Kéri a határozati javaslatok 
elfogadását. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja mindhárom határozati javaslatot. A II. határozati javaslat kiegészül azzal, hogy a 
szociális bérlakásokat a helyi lakásrendeletben foglaltak szerint kell hasznosítani.  
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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 
8/2017. (I. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a start járási mezőgazdasági közmunkaprogram 
kérelmét 65 fő foglalkoztatására módosítsa. 

 

2. A Képviselő-testület 2017. évi költségvetéséből a start járási mezőgazdasági 
közmunkaprogram vállalt önerejét, 2.495.294,-Ft-ot a költségvetésében biztosítja. 
2017 március hónapban a program külön alszámlájára befizeti.  

 

3. A Képviselő-testület a program megvalósításához a szükséges gépek és eszközök 
beszerzéséhez hozzájárul.  

 

4. A képviselő testület a mezőgazdasági programokhoz az eddig megművelt területeket 
továbbra is biztosítja a következők szerint:  Pásztó 0167/1hrsz; 2800hrsz; 2950hrsz; 
2950/10 hrsz; 2950/40 hrsz; 2950/45 hrsz; 2950/46 hrsz; 2950/47 hrsz; 2950/48 hrsz. 

 

Felelős: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 

Határidő: szöveg szerint 

5. A Képviselő-testület a 293/2016, (XI. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
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 
9/2017. (I. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a Start Helyi Sajátosság közmunkaprogram kérelmét 53 fő 
foglalkoztatására módosítsa.  
 
A Képviselő-testület  2017.évi költségvetéséből a start járási helyi sajátosság 
közmunkaprogram vállalt önerejét 4.374.663.- Ft-ot a költségvetésében biztosítja és 2017. 
március hónapban a program külön alszámlájára befizeti.  
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A programban vállalt feladatok elvégzéséhez hozzájárul. 

- Térkő lerakás és városépítési feladatok 
- Szociális bérlakás építés 
- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor parkoló és támfal építés 
- Pásztó Városi Strand térkő lerakás és kerítés felújítási munkák 
- Mátrakeresztes művelődési ház felújítása 
- Térkő gyártás és lakatos  munkák 

 
A képviselő-testület a 3. pontban szereplő szociális bérlakást a használatbavételi engedély 
megszerzése után a helyi lakásrendelet szerint hasznosítja.  
 
A képviselő testület a helyi sajátosság programokhoz a tulajdonában lévő ingatlanokat 
biztosítja Pásztó 4833 hrsz; 4677 hrsz; 3437 hrsz; 1455/3 hrsz; 539/1 hrsz; 835/2 hrsz. 
 
Felelős: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató 
Határidő: szöveg szerint 
 
A Képviselő-testület a 294/2016. (XI. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. 

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
10/2017. (I. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a „Bio- és megújuló energia felhasználás” közmunkaprogramhoz kérelmét 
10 fő foglalkoztatására nyújtsa be. 
 
A Képviselő-testület a „Bio- és megújuló energia felhasználás” közmunkaprogramhoz a 
Polgármesteri Hivatal műszaki osztály által kijelölt területeket fakivágás és ritkítás, valamint 
bozót-irtás céljából, téli tüzelőanyag gyártására biztosítja. Pásztó 7001 hrsz; 7002 hrsz; 7012 
hrsz; 7060 hrsz; 0115/5 hrsz; 0115/6 hrsz; 0121/4 hrsz; 0121/6 hrsz; 0120 hrsz; 0177/2 hrsz; 
0180/2 hrsz; 6819/3 hrsz; 6870 hrsz; 6871 hrsz; 6872 hrsz; 6818/4 hrsz; 6818/5 hrsz; 2879/14 
hrsz. 
 
 

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


