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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 3-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, Édes Attila, Káposzta Csaba, 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.
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 7
fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendre a meghívóban szereplő napirendeken túl három kiegészítéssel,
melyek az alábbiak:
7./

Javaslat a mikrohitelhez kapcsolódó 186/2017. (VI.29.) számú határozat módosítására
(szempontrendszer módosítása)
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester

8./

Javaslat a Pásztói EGYMI ellátottjait érintő étkeztetési feladatok biztosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

9./

Javaslat civil szervezet támogatására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok

Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
206/2017. (VIII. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

2./

Javaslat a pásztói tanuszoda helyének meghatározásával kapcsolatos döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

3./

Javaslat zenei fesztivál megrendezésére
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
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4./

Tájékoztató az MLSZ pályaépítési programjához kapcsolódó „Kisméretű rekortán
pálya építése” című pályázatról
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

5./

Javaslat „Pásztó és környéke hősei” című könyv megjelentetésének támogatására.
Előterjesztő: Oláhné Csákvári Gabriella intézményvezető

6./

Javaslat önkormányzati lakás kiutalására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

7./

Javaslat a mikrohitelhez kapcsolódó 186/2017. (VI.29.) számú határozat módosítására
(szempontrendszer módosítása)
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester

8./

Javaslat a Pásztói EGYMI ellátottjait érintő étkeztetési feladatok biztosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

9./

Javaslat civil szervezet támogatására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok
I.

NAPIRENDI PONT
Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Az idén már egy alkalommal nyújtottunk be támogatási kérelmet, melyre 4,9
millió Ft-ot kapott az önkormányzat. Kétszer lehet benyújtani egy adott évben, ez lesz a
második.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 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
207/2017. (VIII. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló, rendkívüli támogatás 2017. évi
pályázati feltételeit és az önkormányzat lehetőségeit.
1.

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet III. 1. pontja alapján
pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására, az önkormányzat működőképességének megőrzése
céljából.
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2.

A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a jegyzőt, hogy Pásztó város 2017. évi
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása
pályázatát soron kívül nyújtsa be.

Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: szöveg szerint
II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a pásztói tanuszoda helyének meghatározásával kapcsolatos döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Dömsödi Gábor: Bizonyára már mindenki tudja, hogy pályázatot nyertünk tanuszoda
építésére. Ehhez a városnak biztosítania kell a megfelelő nagyságú területet, mely állami
tulajdonba kerül. A tanuszoda egy tanmedencét és egy 25 méteres medencét foglal magába
1100 m2 alapterületen. Nagyon fontos, hogy az üzemeltetője az állam lesz.
Valószínűleg a strand területéhez kapcsolódó helyszínen fog megépülni, a Nagymező utca
felőli részen. A teljesen pontos terület meghatározáshoz viszont ismerni kell az uszoda
szerkezeti felépítését, mely később fog rendelkezésre állni. Az viszont már biztos, hogy a
Településrendezési Terv szerint a beépítettségi szintet növelni kell. Ki kell dolgozni továbbá
egy településfejlesztési koncepciót is, melyet már korábban el kellett volna készíttetni, most
azonban nagyon sürgős, mert szükség van rá az uszoda megépítésénél.
Javasolja, hogy a határozati javaslat 1. és 2. pontját töröljék, és a 3. pontról szavazzanak.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Káposzta Csaba: A bizottsági ülésen hosszasan tárgyaltak az uszoda lehetséges helyszíneiről.
A strand melletti terület sem rossz, de a legjobb helyen az iskola mellett lenne. Tudja, hogy az
önkormányzatnak behatároltak az anyagi lehetőségei, de meg kellene próbálni megegyezni az
iskola melletti telek tulajdonosával. Hosszú ideje nem tudták értékesíteni, hátha már
engednének az árból.
Dömsödi Gábor: Az önkormányzatnak a múltban sem volt 50-60 milliója telekvásárlásra és
most sincs. Ezt Képviselő úr is tudja. Ráadásul az a telek, melyet az önkormányzat kifizetne,
állami tulajdonba fog kerülni. Az uszodát olyan helyre kell terveztetni, amely önkormányzati
tulajdonban van és nem kell külön pénzt kifizetni érte.
Káposzta Csaba: Továbbra is fenntartja véleményét, hogy az uszoda legjobb helyen az iskola
mellett lenne, mivel a gyerekek tornaórán itt érnék el a leghamarabb. Meg kellene próbálni a
tulajdonosokkal megegyezni, akár csereingatlan felajánlásával, vagy az önkormányzat
minimális hitel bevállalásával is próbálkozhatna.
Dömsödi Gábor: Minimális hitellel csak minimális összeget lehet kapni. A vagyonvesztés
akkor is fennáll, ha csereingatlant tudnánk felajánlani, tehát az önkormányzat mindenképpen
vesztes lenne. Olyan területet kell odaadni az államnak, amely alkalmas az uszoda
megépítésére és nem kerül pénzébe az önkormányzatnak.
Ha lenne a városnak olyan területe, mely közelebb van az iskolához, természetesen azt
mondaná, hogy oda építsék. Sajnos azonban nincs ilyen területünk és pénzünk sem, hogy
ingatlant vásároljunk erre a célra.
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Javasolja, hogy fogadják el a határozati javaslatot a korábban ismertetettek szerint és a
következő rendkívüli testületi ülésre beterjesztik az uszoda alaprajzát.
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot a Polgármester úr által elmondott módosítással.
Az uszoda nagyon fontos a város számára, nem szabad kifutni az időből.
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
208/2017. (VIII. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó,
tanuszoda építése helyszínének kijelöléséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
Az új településrendezési eszközök (korábbi megnevezése Rendezési Terv) elfogadásához
szükséges településfejlesztési koncepciót el kell készíttetni. Az ehhez szükséges pénzeszközt
2017. évi költségvetésében biztosítja a képviselő-testület.
A beépíthetőséget a tervezett tanuszoda helyére vonatkozóan módosítani kell.
A képviselő-testület következő ülésére be kell terjeszteni az uszoda terveit – a lehetséges
helyszínekkel - az összes rendelkezésre álló információval a döntés meghozatala céljából.
Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Határidő: azonnal
III.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat zenei fesztivál megrendezésére
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
Farkas Attila: A határozati javaslatból kerüljön ki, hogy a szervezők bárpultot működtetnek
egész nap, ez csak a rendezvény idejére vonatkozik.
A fesztivál augusztus 25-én és 26-án lesz a strandon. Ez a két évvel ezelőtti Mátraalja
Fesztiválnak a felelevenítése. Az önkormányzat egy pásztói vállalkozóval közösen rendez az
idén egy kétnapos fesztivált. Belépőjegyet mindkét napra külön-külön lehet vásárolni, 2000
Ft-os áron, viszont elővételben 1500 Ft lesz az ára egy-egy napra.
Káposzta Csaba: Nagyon örül a Mátrakapu Retro Fesztivál megrendezésének. A fiatalok már
nagyon várják.
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a szervezők gondoskodjanak arról, hogy a hangerő a
megfelelő és elfogadható tartományban maradjon.
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Dömsödi Gábor: A szervezőkkel megbeszélték, hogy úgy állítsák be a színpadot, hogy a
hangerő ne legen zavaró a közelben lakók számára.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
209/2017. (VIII. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a H-Trade Invest Kft. kérelmét
a 2017. augusztus 25. (péntek) 20.00 órától 2017. augusztus 26. (szombat) reggel 06.00 óráig
tartó zenei fesztivál megrendezésével kapcsolatban és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testülete felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy biztosítson 2 db mobil faházat a rendezvény szervezőinek és a
biztonsági személyzet részére a rendezvény idejére, továbbá biztosítsa a szervezők által
kitelepített 1 db bárpult működését a rendezvény idejére.
A képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendezvény biztosításához szükséges
eszközök Budapestről Pásztóra és visszaszállításához a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. tehergépjárművét igénybe vegyék.
A Képviselő-testülete felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy a Rendőrkapitánysággal együttműködve gondoskodjon a strand
előtti, parkolásra alkalmas terület biztosításáról, valamint a Nagymező út vége és Mágnes utca
érintett szakaszának forgalom elől történő lezárásáról a rendezvény napján.
A lezárás engedélyezése a jegyző hatáskörébe tartozik
Felelős: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Gajdics Gábor Jegyző
Határidő: értelemszerűen
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a strand területén működő büfék
nyitva tartásának lerövidítéséhez, így azok a rendezvény kezdési időpontja előtt egy órával
bezárnak.
A strand üzemeltetője tájékoztassa az érintett büfé üzemeltetőket, hogy vendéglátó egységeik
augusztus 25-én 18.00 óráig és augusztus 26-án 16.00 óráig tarthatnak nyitva.
Felelős: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: értelemszerűen
IV.
NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató az MLSZ pályaépítési programjához kapcsolódó „Kisméretű rekortán
pálya építése” című pályázatról
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Dömsödi Gábor: Ismét egy rekortán pálya építésére pályázunk. A pályázatban úgy szerepel,
hogy Hasznoson lenne, a Vár úti játszótéren. Amennyiben hozzá tudunk jutni a régi
focipályánál lévő területhez, akkor lehetőség van arra egy módosítással, hogy ott valósuljon
meg.
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Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Dr. Becsó Károly: A képviselők kérték, hogy legyen tájékoztatás ennek a pályának az
elhelyezéséről. Az MLSZ-nél most van elbírálás alatt a pályázat.
Szerencsésebb lenne, ha visszakerülne hozzánk a terület, de sajnos a kalandpark kapcsán
jelenleg jogi problémák vannak. Az önkormányzatnak több fejlesztési elképzelése van, bízik
benne, hogy a jogi akadályok elhárulása után ismét a miénk lehet a terület.
Most a legfontosabb, hogy pozitív legyen a döntés az MLSZ-nél és ki tudjuk alakítani a
pályát.
Káposzta Csaba: Két évvel ezelőtt ugyanilyen pályát építettünk, most pedig 6 millió Ft-tal
lenne drágább. Nem biztos, hogy reális.
Dömsödi Gábor: Amikor két évvel ezelőtt építettük a rekortán pályát, a díszburkolatot, a
világítást és a kerítést saját költségvetésből készítettük el. A most építendő pálya tervei ezeket
is magába foglalják.
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a tájékoztatást.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
210/2017. (VIII. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A képviselő-testület az MLSZ pályaépítési programjához kapcsolódó „Kisméretű rekortán
pálya építése” című pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
V.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat „Pásztó és környéke hősei” című könyv megjelentetésének támogatására.
Előterjesztő: Oláhné Csákvári Gabriella intézményvezető

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: Örül annak, hogy meg fog jeleni ez a monográfia az I. világháborúban részt
vett és ott hősi halált halt pásztóiakról.
A Pénzügy és TEF Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor: Ez szintén egy pályázat, mely lehetővé teszi a könyv kiadását. Az önerőt
biztosítja a város a Művelődési Központon keresztül, mely 150 eFt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

7

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
211/2017. (VIII. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület hozzájárul a „Pásztó és környéke hősei” munkacímet viselő I.
világháborús tematikájú tervezett könyv megjelentése céljából a Teleki László Városi
Könyvtár és Művelődési Központ által az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
megbízásából KKETTKK-CP-01 kódszámon pályázatot hirdető Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézeténél egy pályázat
benyújtásához.
A pályázathoz 150.000,- Ft önerőt külön támogatásként költségvetésében a tartalék terhére
biztosít az intézmény részére.
Határidő: azonnal, illetve a pályázati döntést követően.
Felelős: a pályázat benyújtásáért a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
igazgatója, a támogatás átutalásáért a polgármester.
VI.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat önkormányzati lakás kiutalására
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügy és TEF Bizottság 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
212/2017. (VIII. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta az önkormányzati
lakás kiutalásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán Líceum
pedagógusának Singier Nicolasnak -a 2017/2018-as tanévre - szakember ellátás címén
a Pásztó, Hunyadi 12. II/4. szám alatt található lakást 2017. július 1-től 2018. június
30-ig ismételten bérbe adja.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
igazgatója
Határidő: értelemszerűen
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
213/2017. (VIII. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Kökény
Zsuzsanna által önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás részére történő bérbeadása iránt
benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza:
1.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kökény Zsuzsanna részére
szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás bérbeadása iránt benyújtott kérelmének
helyt ad és a Pásztó, Kölcsey u. 20. II/5. szám alatt található, önkormányzat tulajdonát képező
lakást szakember ellátás címén 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig bérbe adja,
Kökény Zsuzsannát bérlőként kijelöli.
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: értelemszerűen
2.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a kijelölt bérlő figyelmét
arra, hogy az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó
szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet 7.§ /5/ bekezdésének a) pontja
alapján a bérbeadás feltétele, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles
életvitelszerűen a lakásban lakni. E feltételt a szerződésnek tartalmaznia kell azzal a
kikötéssel, hogy a bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak
időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni.
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
jogosultsági feltételek fennállása esetén a bérleti szerződést évente meghosszabbítsa.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
I.

NAPIRENDI PONT:

Javaslat a mikrohitelhez kapcsolódó 186/2017. (VI.29.) számú határozat módosítására
(szempontrendszer módosítása)
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
Farkas Attila: A szempontrendszert azért kellett módosítani, mert a múltkor belekerült egy
olyan pont, hogy aki már korábban igényelt mikrohitelt, az elbírálásnál kevesebb pontot
kapott akkor is, ha már visszafizette. Ezért két új ponttal bővült a szempontrendszer.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 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.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
214/2017. (VIII. 3.) 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. számú melléklete a 2-4. pont szerint módosul a
2017. augusztus 8-ától beadott kérelmek vonatkozásában.
2. „A” Blokk 1. sorszámú kérdése a következő mondattal egészül ki:
„(Induló vállalkozás esetén tervezett székhely/telephely)”.
3. „B” blokk a következő 21 és 22 pontokkal egészül ki:
21. Korábban igénybe vett mikrohitelt problémamentesen visszafizette. (Igen=5 pont, Nem=0
pont)
22. A vállalkozás célja Pásztó város fejlődését illetve javát szolgálja. (Igen= 1-5 pont, Nem=0
pont)
4. A „B” blokk esetén minimum 26 pontot” szöveg helyébe a „„B” blokk esetén minimum 25
pontot” szöveg lép.
Felelős: alpolgármester
Határidő: szöveg szerint, folyamatosan
Dr. Becsó Károly távozik, 6 képviselő van jelen.

II.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztói EGYMI ellátottjait érintő étkeztetési feladatok biztosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

Bartus László: Ezév június 15-ig volt szerződésünk Molnár László egyéni vállalkozóval az
étkeztetési feladatok ellátásra. Négy ajánlatot kértünk, melyből kettő érkezett be. Az egyik a
Margit Kórháztól, a másik pedig Molnár Lászlótól. A kiválasztásnál az árnak volt döntő
szerepe. A Kórház 90 %-os rezsikulcsot határozott meg úgy, hogy nem tudja biztosítani a
tálalókonyha működtetését, Molnár László pedig 70 %-os rezsikulcsot határozott meg és
vállalta a tálalókonyha üzemeltetését is.
Mivel az egyéni vállalkozó ajánlata lényegesen kedvezőbb, azt javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
215/2017. (VIII. 3.) 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 tálalókonyha
üzemeltetésével együtt 2017. szeptember 1-től a 2018. június 15-ig Molnár László egyéni
vállalkozó biztosítsa.
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás
aláírására.
III.

NAPIRENDI PONT:
Javaslat civil szervezet támogatására
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok

Káposzta Csaba: Már 8 éve hagyományosan megrendezésre kerül a Tour de Pásztó
kerékpáros és futóverseny, melyen 90 %-ban pásztóiak vesznek részt. A résztvevők
megvendégelésére kérik a támogatást. Sajnos a főszervező, Varga Sebastian kissé későn
nyújtotta be a kérelmet.
Dömsödi Gábor: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén hosszasan vitáztak és
végül felhívták a szervezetek figyelmét arra, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy
adminisztratív hibákat elnéztek. Teljesen mindegy, ki lesz a következő kérelmező, nem fog
támogatást kapni, ha nem megfelelően teljesíti a feltételeket.
Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális 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-TESTÜLETE
216/2017. (VIII. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a KIKE Egyesület kérelmét,
mely a „Tour de Pásztó” kerékpáros sportrendezvény megszervezésére és a résztvevők
díjazására irányul. A rendezvény költségeihez 250.000,- Ft támogatást biztosít a 2017. évi
sporttámogatási keret terhére.
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Az egyesület a támogatási összeggel 2018. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2018. évben nem jogosult
támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

