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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 13-i rendkívüli
üléséről.
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35.
Jelen vannak: Farkas Attila alpolgármester, dr. Becsó Károly, Barna Tiborné, Édes Attila, Dr.
Halász István, Káposzta Csaba, Plecskó Péter, Volek György képviselők.
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető, Budavári Valéria osztályvezető,
Juhászné Mustó Mária osztályvezető, dr. Szántó-Stadler Annamária jogász, Tari Mihály,
Szervezési Osztály munkatársa.
Farkas Attila: Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 8 fő
jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint azzal a módosítással, hogy a Közkonyha
létrehozásáról szóló javaslatot vegyék le a napirendről. A tegnapi bizottsági ülésen sem
tárgyalták ezt a napirendi pontot.
Szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
197/2017. (VII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …./2017. (…….)
önkormányzati rendeletének elfogadására a településfejlesztéssel, településrendezéssel
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
és határozat hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

2./

Javaslat a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi
események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló 20/2010.
(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző

3./

Javaslat a mikrohitelhez kapcsolódó 186/2017. (VI.29.) számú határozat módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

4./

Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

5./

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
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6./

Javaslat az Északi iparterület infrastrukturális fejlesztéséről szóló nyertes pályázathoz
kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

7./

Javaslat a „Zöld város kialakítása” nyertes pályázathoz kapcsolódó döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

8./

Javaslat az „Építsd itthon a jövőd” című pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

9./

Javaslat pályázatok megvalósításához lebonyolító kiválasztására és megbízására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Farkas Attila: A napirendek tárgyalása előtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült
a külső könyvvizsgálói jelentés a Városgazdálkodási Kft-ről. Ezt minden képviselő megkapta.
Valószínűleg a következő testületi ülésen lesz róla szó.
I.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …./2017. (…….)
önkormányzati rendeletének elfogadására a településfejlesztéssel, településrendezéssel
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
és határozat hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: Kéri a Jegyző urat, vizsgálják meg az építéshatósággal annak a lehetőségét,
hogy mit lehetne tenni a Fő úton az Alapi-féle ingatlannal. Legjobb lenne lebontani, mert az
egy csúnya seb a város főutcáján. Nyomatékosan kéri, tegyen valamit az önkormányzat.
Dr.Gajdics Gábor: Éppen az ilyen esetek miatt kell megalkotni a településképről szóló
önkormányzati rendeletet. Jelenleg a jegyzőnek nincs hatásköre bontás elrendelésére, azt a
járási hivatal végzi. Úgy tudja, a tulajdonost nem kötelezheti másfajta kerítés építésére, de ezt
meg fogja vizsgálni.
Volek György: Szintén hasonló problémára hívja föl a figyelmet. A strand felé a Diófa úttól
kifelé épül egy új épület, mely teljesen a padkáig kinyúlik. Nem tudja, ezt hogyan
engedélyezték.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelettervezet és elfogadásra javasolja a hozzá kapcsolódó határozati javaslattal együtt.
Farkas Attila: Elsőként a határozati javaslatot bocsátja szavazásra.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
198/2017. (VII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 320/2016. (XII.29.) számú
határozatot a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet hatályba lépésének
napjával hatályon kívül kell helyezni.
Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
II.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események
szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló 20/2010. (XI.26.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet módosítást.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017.(VII. 14.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi
események
szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló 20/2010.
(XI.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve)
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III.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a mikrohitelhez kapcsolódó 186/2017. (VI.29.) számú határozat módosítására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Farkas Attila: A bizottsági ülésen elhangzott egy módosítás a benyújtási
határidőre vonatkozóan. Így július 25-ről július 31-re módosulna az első
benyújtási határidő. Ezen kívül az aktuális benyújtási határidőket a város
honlapján közzé kell tenni. Ezzel egészülne ki a határozati javaslat 1.
pontja.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot a módosításokkal.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
199/2017. (VII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a mikrohitelhez kapcsolódó 186/2017.
(VI.29.) számú határozat módosításárról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A 186/2017. (VI.29.) számú határozat 1. pontjának utolsó mondata helyébe a következő
lép: A kérelmet –első fordulóban – 2017. július 1. és 2017. július 31. között lehet benyújtani,
majd a rendelkezésre álló kerettől függően kéthetente. A kéthetes benyújtási időtartam mindig
az elbírálási határidő lejártát követő napon kezdődik. Az aktuális határidőt a város honlapján
közzé kell tenni.
2. A 186/2017. (VI.29.) számú határozat 2. pontjának helyébe a következő lép:
A hivatal a kérelmet az 1. pontban foglalt szempontrendszer szerint megvizsgálja és
megfelelőség esetén a beadási határidő lejártától számított 5 munkanapon belül elbírálja és
kiállítja a támogatói nyilatkozatot, melyet a polgármester ír alá. Elutasítás esetén az okok
megjelölésével írásban tájékoztatja az ügyfelet. A következő forduló(k)ban is ugyanígy
történik az elbírálás, mindig a benyújtási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül.
3. A 186/2017. (VI.29.) számú határozat 3. pontja a következőkkel egészül ki:
A Képviselő-testületet valamennyi támogatott és elutasított kérelemről az elbírálást követően
haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatni kell.
4./ A 186/2017. (VI.29.) számú határozat 1-3. pontokkal nem érintett rendelkezései
változatlan formában hatályban maradnak.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, értelemszerűen
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IV.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
200/2017. (VII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Nógrád Megyei Cigány
Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége (székhely: 3070 Bátonyterenye Ózdi út 9.)
kérelmét, mely az általuk benyújtott, EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű
társadalom” című pályázat pályázati projektjéhez kapcsolódó együttműködési megállapodás
megkötésére irányul. A pályázat céljaival egyetért, a határozat 1. számú mellékletét képező
együttműködési megállapodást megköti a Szövetséggel.
Felhatalmazza polgármesterét a megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. július 14.
Felelős: polgármester

V. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
201/2017. (VII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Hírlap kiadásával
kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt:
A Képviselő-testület a Pásztói Hírlap 2017. nyári számát a korábbi lapszám főszerkesztőjével
és nyomdai szolgáltatójával készítteti el.
A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatok ellátására
a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint.
Határidő: felhívás megjelentetésére 2017. július 17.
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak ellátására a
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint.
Határidő: felhívás megjelentetésére 2017. július 17.
Felelős: polgármester
VI. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az Északi iparterület infrastrukturális fejlesztéséről szóló nyertes pályázathoz
kapcsolódó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
202/2017. (VII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta az „Északi iparterület infrastrukturális
fejlesztéséről szóló nyertes pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatalára” vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza.
1.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét,
akadályoztatása, illetve távolléte esetén az Alpolgármesterét, hogy az Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010
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azonosítószámmal nyilvántartott és támogatásra érdemesnek ítélt pályázathoz kapcsolódó
támogatási szerződést előkészítse, aláírja.
2.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét,
akadályoztatása, távolléte esetén az Alpolgármesterét, hogy a pályázat megvalósításához
kapcsolódó valamennyi ügyben eljárjon.
Felelős: polgármester, (alpolgármester)
Határidő: a pályázatban, majd a támogatási szerződésben meghatározottak szerint
VII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a „Zöld város kialakítása” nyertes pályázathoz kapcsolódó döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
203/2017. (VII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Zöld város kialakítása nyertes
pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatalára” vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozza.
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét,
akadályoztatása illetve távolléte esetén Alpolgármesterét, hogy a Zöld város
kialakítása
c.
felhívásra
benyújtott,
TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006
azonosítószámmal nyilvántartott és támogatásra érdemesnek ítélt pályázathoz
kapcsolódó támogatási szerződést előkészítse, aláírja.
2.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét,
akadályoztatása, távolléte esetén az Alpolgármesterét, hogy a pályázat megvalósításához
kapcsolódó valamennyi ügyben eljárjon.
Felelős: polgármester, (alpolgármester)
Határidő: a pályázatban, majd a támogatási szerződésben meghatározottak szerint

VIII. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az „Építsd itthon a jövőd” című pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatalára
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Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
204/2017. (VII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a „Építsd itthon a jövőd” című pályázathoz
kapcsolódó döntés meghozatalára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Az Esély Otthon elnevezésű pályázati kiírásra beadandó pályázat projekt előkészítési

feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok alapján a nyertes az ICG EX Ante Kft.
(1037 Budapest, Seregély u. 20.), összesen bruttó 4.953.000,- Ft összeggel.
Az Esély Otthon elnevezésű pályázati kiírásra beadandó pályázat projekt
előkészítési feladatainak ellátását az 1. pontban jelzett cégtől rendeli meg, melynek
aláírásra felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert.
2.

3.
A kérelem támogatása esetén felhatalmazza Polgármesterét, akadályoztatása
esetén Alpolgármesterét a támogatási szerződés aláírására, valamint a projekt
megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, (alpolgármester)
Határidő: pályázati határidő, értelemszerűen
IX. NAPIRENDI PONT:
Javaslat pályázatok megvalósításához lebonyolító kiválasztására és megbízására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

9

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
205/2017. (VII. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. mellékletben szereplő, pályázatok
közbeszerzési eljárásának lebonyolítójára történő felhívás elfogadására szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:
A Képviselő-testület elfogadja az ajánlattételi felhívás szövegét a 2. melléklet szerint.
és hozzájárul ahhoz, hogy az. 1 mellékletben felsorolt pályázatok közbeszerzési eljárásának
lebonyolítására pályázatonként külön-külön az alábbiaktól kérjen ajánlatot:
Név:
Timmerné Demcsik Ágnes
Cím:
3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12.
Címzett:
Timmerné Demcsik Ágnes
E-mail:
timmer@chello.hu
Tel: +36 32 420 385
Fax: +36 32 420 385
Név:
Quadrát Kft
Cím:
3100 Salgótarján, Mártírokútja4.
Címzett:
Majorosné Kanyó Mária ügyvezető
E-mail:
quadrat@chello.hu
Tel: +36 32 511714
Fax: +36 32 511 714
Név:
Márkus és társai Kft
Cím:
3100 Salgótarján, Május 1. út 73.
Címzett:
Márkus Pál ügyvezető
E-mail:
markusp@chello.hu
Tel: +36 32 512 100
Fax: +36 32 412 100
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert - akadályoztatása esetén az
Alpolgármestert -, hogy a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lebonyolítására az
összességében legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződést megkösse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét, hogy a lebonyolító közreműködésével az ajánlati
felhívást készíttesse el és azt terjessze be a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Farkas Attila: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

