
 JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 31-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, Barna Tiborné,  dr. 
Halász István,  Édes Attila, dr. Becsó Károly,  Volek György  képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
dr. Szántó-Stadler Annamária aljegyző, Genyéné Batta Nikoletta osztályvezető,   Tari Mihály,     
Szervezési Osztály munkatársa. 

Dömsödi Gábor megállapítja a határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 7 
fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre azzal az eltéréssel, hogy a meghívóban szereplő, pályázat 
megvalósításához szükséges döntésre vonatkozó javaslat helyett a  a Hasznosi ivóvíztározóval 
és a Csörgő-völgyi tározó megvalósításával  kapcsolatos beruházás előkészítésére  vonatkozó 
javaslatot tárgyalják. Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
37/2018. (I. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./  Javaslat szociális bérlakás igényléshez kapcsolódó döntés meghozatalára 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
2./ Javaslat a Hasznosi ivóvíztározóval és a Csörgő-völgyi tározó megvalósításával 
 kapcsolatos beruházás előkészítésére 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az 1. napirendi pont tárgyalása zárt ülést igényel. Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
38/2018. (I. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.  
 
A zárt ülésről külön jkv. készül. 
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II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Hasznosi ivóvíztározóval és a Csörgő-völgyi tározó megvalósításával 
kapcsolatos beruházás előkészítésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dr. Gajdics Gábor: Az Aljegyző asszony jelzett egy problémát, hogy a pályázatban nincs 
sikerdíj, hanem egy másik konstrukcióval fizetnénk. 
 
Dömsödi Gábor: Az ő értelmezése szerint sikerdíj, mert akkor kap díjazást, ha jóváhagyta az 
Alap. Ez a sikeres befogadás díját jelenti. A lényeg számára az, hogy csak akkor kelljen 
fizetnünk, ha nyerünk. Ezért is mondta, hogy módosítsák a szerződést.   
A határozat elfogadásakor a határozati javaslat szövege a mérvadó és nem az, ahogyan azt a 
polgármester tolmácsolja. 
 
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
41/2018. (I. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a Hasznosi ivóvíztározóval  és a Csörgő-
völgyi tározó megvalósításával kapcsolatos beruházás előkészítésére vonatkozó javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad Dömsödi Gábornak, 
Pásztó Város Polgármesterének, hogy az árvízvédelmi biztonság megteremtésére a 
Hasznosi ivóvíztározóval kapcsolatban és a Csörgő-völgyi tározó megvalósításával 
kapcsolatos lehetséges pénzügyi források felkutatásával, a projekt tervezési és kivitelezési 
feladatainak ellátásával kapcsolatban, három meghívásos – nem nyilvános – rendszerben 
árajánlatot kérjen be és Pásztó Városi Önkormányzat nevében az ajánlattételi eljárás 
befejeztével megbízási jogviszonyt létesítsen az ajánlati felhívás nyertesével. 
 
Az árajánlatkérők maximum 15 millió forint + ÁFA (azaz tizenöt millió forint + általános 
forgalmi adó) összegű megbízás alatti értéken kerülhetnek kiküldésre. 
 
Az ajánlattételi felhívást a határozat melléklete tartalmazza. 
 
Az ajánlatkéréseket az alábbi megbízási részfeladatokkal kapcsolatban kell bekérnie Pásztó 
Városi Önkormányzat Polgármesterének; 
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• Projekt feltételek ellenőrzése – javaslattétel az árvízvédelmi biztonság 
megteremtésére a Hasznosi ivóvíztározóval kapcsolatban és a Csörgő–völgyi 
tározó megvalósításával kapcsolatos beruházásának előkészítésének vissza nem 
térítendő forrásból való támogatására; 

• A kiválasztott előkészítési pályázati konstrukció pályázati kiírásának összeállítása, 
mellékleteinek összeállítása; 

• Esetleges Kormányzati engedély előterjesztése, a szükséges dokumentumok 
elkészítése, a folyamat kezelése; 

• Az előkészítő pályázatot követő megvalósítási pályázat felkutatása, annak 
elkészítése. 

• Javaslattétel közbeszerző kiválasztására; 
• Az adott pályázat megnyerését követően a szerződéskötés előkészítése és az 

előleg összegének lehívása; 
• Javaslatétel a kivitelezéshez tervező cég kiválasztására (3 meghívásos 

rendszerben) és a folyamat lebonyolítása (szabályzatok alapján); 
• Előleg lehívás dokumentumainak előkészítése; 
• Feladat- és finanszírozási ütemterv szerint előrehaladás koordinálása; 
• Egyeztetések a projektrésztvevőkkel, érintettekkel, közreműködő szervezettel; 
• Tevékenységek ütemterv szerinti előrehaladásának biztosítása; 
• A pályázati feltételek, előírások, támogatási szerződésben foglaltaknak, 

projekttartalomnak való megfelelés biztosítása; 
• A műszaki megvalósítás folyamatainak követése, egyeztetés a műszaki 

megvalósítókkal; 
 
Felelős: polgármester 

Határidő: haladéktalanul, szöveg szerint   

 
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 Dömsödi Gábor     Dr. Gajdics Gábor 
 polgármester                jegyző 
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