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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.   május 16-i rendkívüli  
üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,  Édes Attila,  
Káposzta Csaba, dr. Halász István,  Volek György  képviselők.  
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
dr. Szántó-Stadler Annamária jogász,  Tariné Tóth Csilla, Berzák Gyuláné   Szervezési 
Osztály munkatársai. 

Dömsödi Gábor polgármester köszönti a jelenlévőket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre a következő kiegészítéssel: 
 
További egy napirend megtárgyalása szükséges, mely az alábbi: 
 
Javaslat a Pásztó belterület 203/13 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
128/2017. (V. 16.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat a Pásztó, Kossuth u. 1. szám alatti lakóház, udvar, gazdasági épület 

megnevezésű ingatlan magántulajdonban lévő részének megvásárlására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
2./  Javaslat a Pásztó, Mátrakeresztes városrész geotechnikai szakvélemény elkészítésére  
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
3./ Javaslat multifunkcionális fűnyíró eszköz lízingelésére  
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
4./ Javaslat célhoz kötött pénzeszköz átadásáról szóló együttműködési megállapodás 

megkötésére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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5./ Javaslat a Pásztó belterület 203/13 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor:  Javasolja, hogy az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a képviselő-
testület. 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Zárt ülés 
A zárt ülésről külön jkv. készül. 
 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztó, Mátrakeresztes városrész geotechnikai szakvélemény elkészítésére  
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
131/2017. (V. 16.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó 
Mátrakeresztes városrész geotechnikai  szakvélemény készítésére vonatkozó ajánlatokat és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a város településrendezési tervének felülvizsgálatához szükséges  Pásztó 
Mátrakeresztes városrész geotechnikai szakvélemény elkészítésére megbízza a Lénárd 
Geotechnikai Bt.-t /3300 Eger, Rákóczi utca 93./  864.000 Ft ÁFA mentes összegben. 
 
Az összeg az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály 
Határidő: értelemszerű 
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III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat multifunkcionális fűnyíró eszköz lízingelésére  
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az árajánlatokat bekérték és megismerte a testület. Javasolja a határozati 
javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 36 havi futamidejű lízing keretében 
vásárolják meg a gépet. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot a kiegészítéssel. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
132/2017. (V. 16.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
multifunkcionális fűnyíró eszköz lízingelésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A HUSQVARNA P525D típusú multifunkcionális fűnyíró eszköz  beszerzésére 
vonatkozóan a három ajánlatadó közül az összességében legkedvezőbb ajánlatot az 
Agro-Bódi Kft. (3060 Pásztó, Hunyadi u. 23.) adta. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő 

cégtől az ajánlatukban szereplő, 7 086 614,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 9 000 000,-Ft értékű 
eszközt 36 havi futamidejű lízingszerződés keretein belül megvásárolja. 

 
3.  A lízingszerződés a banki ajánlatnak megfelelően köthető meg, melynek a 2017-es  
 évre jutó fedezetét a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésből biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
IV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat célhoz kötött pénzeszköz átadásáról szóló együttműködési megállapodás 
megkötésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Kiegészül a határozati javaslat azzal, hogy a A Pénzügyi és TEF Bizottság a 
Hivatal osztályaival készítse elő a  támogatás szempontjait tartalmazó koncepciót a soron következő 
testületi ülésre.  
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
133/2017. (V. 16.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 

1.  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete együtt kíván működni a Nógrád Megyei 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal a pásztói székhellyel rendelkező mikro- és 
kisvállalkozások fejlődésének elősegítése érdekében.  

 
2.  Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évi költségvetési 

rendeletében elkülönített tartalékkeret terhére átadja a megállapodásban meghatározott 
összeget a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak Kamattámogatási 
Alapból nyújtandó kamattámogatás céljából célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodás 
megkötésével az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.  

 
3.   A képviselő-testület vállalja a megállapodásból fakadó későbbi évekre átnyúló 

kötelezettségeket az    adott év elején történő mindenkori egyeztetés szerint. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező  
      megállapodás  aláírására. 

 
5. A Pénzügyi és TEF Bizottság a Hivatal osztályaival készítse elő a  támogatás szempontjait  

            tartalmazó koncepciót a soron következő testületi ülésre.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester        
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot a kiegészítéssel. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztó belterület 203/13 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Kiegészül a határozati javaslat azzal, hogy a soron következő testületi ülésre 
részletes költségvetés készüljön a munkálatokról, hogy meg tudják határozni a végleges 
készültségi fokot. 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot a kiegészítéssel. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
134/2017. (V. 16.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a „Javaslat a 
Pásztó belterület 203/13 hrsz-ú ingatlan hasznosítására” című javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a Pásztó belterület 203/13 hrsz-ú 3319 m2 kivett üzemi terület 
megnevezésű ingatlanban szociális bérlakásokat kíván kialakítani. 

 
2. Felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-t, hogy a 

közfoglalkoztatási program keretében az ingatlanból szociális bérlakásokat alakítson 
ki. 

 
3. A soron következő testületi ülésre részletes költségvetés készüljön a munkálatokról, 

hogy meg tudják határozni a végleges készültségi fokot. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Budavári Valéria ügyvezető igazgató 
 
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 
 Dömsödi Gábor      Dr. Gajdics Gábor 
 polgármester        jegyzó 
 


