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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.  június 14-i  rendkívüli  
üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, dr. Becsó Károly, 
Barna Tiborné, Dr. Halász István,  képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
dr. Szántó-Stadler Annamária jogász,  Berzák Gyuláné,  Tari Mihály, Szervezési Osztály 
munkatársai. 

 
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 5 
fő  jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint. Szavazásra bocsátja a napirendet. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
167/2017. (VI. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló  
           20/2006. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
2./ Javaslat a Pásztó Város Díszpolgára kitüntető címhez kapcsolódó eseti döntés 
 meghozatalára. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
3./      Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programjára benyújtandó 
         „Kisméretű rekortán pálya építése” című pályázatra 
           Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
4./      Javaslat „Varázsvölgy Pásztón” és „A pásztói bölcsőde kialakítása Pásztón” című,  
          nyertes kérelmekhez kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére, valamint  
          tájékoztatás a megyei TOP forrás keretre beadott önkormányzati kérelmekről. 
          Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 

5./      Javaslat az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program felhívásra benyújtandó  
         „Építsd itthon a jövőd” című pályázatra. 
          Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
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6./ Javaslat önkormányzati lakás kiutalására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
7./ Javaslat adományozási szerződés megkötésére játszóeszközre. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

 
Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló  

      20/2006. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 
      Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelete  
a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 20/2006. (VII. 
28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 
A 2. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik.  
A zárt ülésről külön jkv. készül. 
 
Dömsödi Gábor: Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.  
 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 
        Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programjára benyújtandó 
         „Kisméretű rekortán pálya építése” című pályázatra 
           Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A Bizottsági ülésen befogadta a pálya helyszínének módosítására vonatkozó 
javaslatot, mely szerint Hasznoson, a Vár utcában a játszótér melletti területen alakítanák ki.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 



3 
 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a  módosítással a határozati javaslatot.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
169/2017. (VI. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos 
pályaépítési programjára benyújtandó „Kisméretű rekortán pálya építése” című pályázatra 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 1 db Kisméretű 
rekortán pálya építésének támogatására.  
A pálya helyszíne: 3065 Pásztó, Vár utca 2972/36. hrsz. önkormányzati közterület.  A 
megvalósítást és működtetést támogató partner: Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club és 
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 

2. A tervezett fejlesztéshez a város költségvetésében szerepelteti az egy összegben 
kifizetendő önrészt, amely jelenlegi információk alapján 10,5 millió Ft. E mellett 
költségvetésében biztosítja a pálya előkészítéséhez szükséges forrást és az éves 
karbantartási költséget is. 

3. Pásztó Városi Önkormányzat, mint pályázó nyilatkozza, hogy kapcsolatban áll olyan 
vállalkozásokkal, akik nyertes pályázat esetén biztosítják számára a pályaépítéshez 
szükséges teljes támogatási összeget és szükség esetén a kiegészítő támogatást is.  

4. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy a pályázat elkészítéséhez és beadásához 
szükséges intézkedéseket tegye meg (kötelező mellékletek, nyilatkozatok, 200.000,- Ft 
pályázati biztosíték befizetése, stb.). 

5. Pásztó Városi Önkormányzat elismeri, hogy a pálya megépítését és üzembe helyezését 
követően 15 évre szóló együttműködési megállapodás alapján a sportcélú ingatlanra a 
Magyar Labdarúgó Szövetségnek használati joga lesz. 

6. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy nyertes pályázat esetén - a Képviselő-testület 
tájékoztatása mellet-, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel megkötendő együttműködési 
megállapodást írja alá és a beruházás megvalósításához szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen 
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IV. NAPIRENDI PONT: 
 
         Javaslat „Varázsvölgy Pásztón” és „A pásztói bölcsőde kialakítása Pásztón” című,  
          nyertes kérelmekhez kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére, valamint  
          tájékoztatás a megyei TOP forrás keretre beadott önkormányzati kérelmekről. 
          Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Mivel ezek a beruházások közbeszerzés kötelesek, az önkormányzatnak 
módosítania kellene a 2017. évi. közbeszerzési tervét. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
mindhárom határozati javaslatot.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja az I.  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
170/2017. (VI. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Varázsvölgy Pásztón” című, nyertes 
kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza. 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy 
a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosítási számon regisztrált, Varázsvölgy 
Pásztón című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződést aláírja és az ezzel 
kapcsolatos ügyekben intézkedjen. 
 

2. A vonatkozó szerződéssel kapcsolatos jogügyletet jóváhagyják és kijelentik, hogy 
harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről 
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban 
foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
 

3. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy a nyertes TOP projekt indításához és annak 
megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg. Az előkészítési feladatokat a 
terveknek megfelelően 2017. augusztus 31-ig, a közbeszerzést pedig 2017. december 
31-ig be kell fejezni. 

 

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
171/2017. (VI. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta „A pásztói bölcsőde kialakítása” című, 
nyertes kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza. 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy 
a TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017 azonosítási számon regisztrált, A pásztói bölcsőde 
kialakítása című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződést aláírja és az ezzel 
kapcsolatos ügyekben intézkedjen. 

2. A vonatkozó szerződéssel kapcsolatos jogügyletet jóváhagyják és kijelentik, hogy 
harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről 
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban 
foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

3. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy a nyertes TOP projekt indításához és annak 
megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg. Az előkészítési feladatokat a 
terveknek megfelelően 2017. augusztus 31-ig, a közbeszerzést pedig 2017. december 
31-ig be kell fejezni. 

 

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a  III. határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
172/2017. (VI. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a megyei TOP forrás keretre beadott 
önkormányzati kérelmekről szóló tájékoztatást és az alábbi határozatot hozza: 

1. Elfogadja Pásztó Városi Önkormányzat által beadott támogatott és még el nem bírált 
 kérelmekről szóló tájékoztatást.  
2. Felkéri Polgármesterét és a Jegyzőt, hogy a nyertes, bírálat alatt lévő, egyéb 
 pályázatok és a megvalósítási fázisba lépett projektek kezeléséhez szükséges szakmai 
 hátteret biztosítsa, valamint az ehhez kapcsolódó menedzsment feladatokra a 
 szerződéseket kösse meg. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
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V. NAPIRENDI PONT: 
 

          Javaslat az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program felhívásra benyújtandó  
         „Építsd itthon a jövőd” című pályázatra. 
          Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester 
 

1. Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen elhangzott javaslatot befogadta, mely szerint 
egészüljön ki a határozati javaslat azzal, hogy a képviselő-testület tagjai jelezzék, ha 
tudomást szereznek olyan magánlakásokról, melyek a programba bevonhatók, 
megvásárolhatók. 

 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Ezt a projektet is célszerű beletenni a  2017. évi. közbeszerzési tervbe. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a  
határozati javaslatot a   módosítással.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
173/2017. (VI. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta „Esély otthon” című EFOP-1.2.11-16 
kódszámú felhívásra beadható, „Építsd itthon a jövőd” című kérelemre vonatkozó javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza. 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy 
a támogatási kérelemhez szükséges önkormányzati lakások bevonását és 
magánlakások vásárlását (szándéknyilatkozat beszerzését) készítse elő és erről a 
Képviselő-testületet tájékoztassa.  
Felelős: polgármester 

Határidő: a kérelem benyújtása előtt 10 munkanap 

3. A kérelem előkészítéshez 2017. június 26-ig legalább 5 szakértőtől szerezzen be 
árajánlatot és azokat a 2017. júniusi testületi ülésre terjessze elő. 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

4. A képviselő-testület tagjai jelezzék, ha tudomást szereznek olyan magánlakásokról, 
melyek a programba bevonhatók, megvásárolhatók. 
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VI. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat önkormányzati lakás kiutalására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési 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 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
174/2017. (VI. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta az önkormányzati lakás kiutalásáról szóló 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Mikszáth Kálmán Líceumba a -2017/2018-as tanévre- érkező pedagógus részére 
szakember ellátás címén a Pásztó, Hunyadi 12. II/3. szám alatt található lakást 2017. 
szeptember 1-től 2018. június 30-ig bérbe adja, a Gimnáziumban 2017. szeptember 1-
től alkalmazott tanárt szakember ellátás címén bérlőként kijelöli.  
 

Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Mikszáth Kálmán Líceum igazgatóját, hogy amikor az 
érkező pedagógus személye ismertté válik, erről az önkormányzatot haladéktalanul 
értesítse. 
 

Felelős: a Mikszáth Kálmán Líceum igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 

 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
175/2017. (VI. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, Sport 
u. 1. szám alatti önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítására vonatkozó javaslatot és 
az alábbi határozatot hozza: 

 
1.) A Képviselő-testület a Pásztó, Sport út 1. szám alatt található, 206 hrsz.-ú, 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra szóló bérlőkijelölés időtartamát 2017. 
december 31-ig  meghosszabbítja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhívja Horváth László bérlő figyelmét, hogy az 
Önkormányzat az ingatlan területével bővíteni szeretné a vasúti parkot. A 
benyújtott TOP-2.1.2-15-NG1 „Zöld város kialakítása” című pályázat nyertessége 
esetén a kivitelezési munkák megkezdése előtt a bérleti szerződést meg kell 
szüntetni. Az erről szóló  önkormányzati értesítés kézhezvételét követő 30 napon 
belül az ingatlant a bérlő köteles átadni bérbeadó részére. 
 

3.) A bérlő abban az esetben, ha a bérleti szerződés -az ingatlan pályázati célra történő 
felhasználása miatt- a fent megjelölt határidő előtt szűnik meg, a fennmaradó, 
ingatlanra fordított költségek összegén felül a bérlő kártérítési igénnyel nem léphet 
fel a bérbeadóval szemben. 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 

Kft. igazgatóját, hogy a határozatban foglaltakat tüntesse fel a bérlet 
meghosszabbításakor kötött szerződésben. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 

 
VII. NAPIRENDI PONT: 

 
 Javaslat adományozási szerződés megkötésére játszóeszközre. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja mindkét  határozati javaslatot.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
176/2017. (VI. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta az „Adományozási szerződés megkötésére, 
játszóeszközre” című javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 db rugós pillangó megnevezésű 
játszótéri eszközt, a „Kincs-Ő” a Csecsemők és az eltérő fejlődésű Gyermekek 
Fejlesztését és Gyógyítását Támogató Alapítvány ingyenes adományként köszönettel 
elfogadja és tulajdonba veszi. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező Adományozási szerződést aláírja és az ezzel kapcsolatos 
ügyekben intézkedjen. 

 

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

k.m.f. 
 
 

 
 Dömsödi Gábor      dr. Gajdics Gábor 
   polgármester                                                                                   jegyző 
 
 
 
 


