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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 19-én megtartott rendkívüli 
üléséről.  
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi  Gábor polgármester, Volek György,  alpolgármester, Édes Attila, Farkas Attila, 
Barna Tiborné, Plecskó Péter, Gömbiczné Kanyó Beatrix, Káposzta Csaba képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető, Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
Cservölgyiné dr. Urbán Erika jogász,  Szűcs Viktor VG. Kft. vezetője,  Tóth Csilla,  Berzák Gyuláné  
Szervezési Osztály munkatársai. 
 
Dömsödi Gábor: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 
megválasztott képviselőből 8 fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre azzal, hogy a  2. és 3. napirendi pontot vegye le a képviselő-testület, 
ugyanis ezekben az ügyekben nem kell döntést hozniuk. 
Szavazásra bocsátja. 
 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
229/2018. (VII. 19.) számú határozata: 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Javaslat pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára: TOP-5.3.1-06-NG1-2017-00003 
azonosító számú, Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén című támogatott 
pályázat megvalósítása (szakértői feladatok ellátása tárgyában a nyertes ajánlattevő 
jóváhagyása) 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

2. Tájékoztató Kövicses patak medrének helyzetéről 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

3. Tájékoztató a Pásztói Szabadidő Sportegyesület, a Magyar Összetartozás Baráti Köre – Pásztói 
Patrióták Képviselő-testülethez címzett kérelmeiről 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

4. Javaslat ingatlan vagyonkataszter adatbázisának rendezésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

5. Javaslat Cserhát ln. 16. szám alatti ingatlanok értékesítésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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6. Javaslat önkormányzati lakások kiutalására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

7. Javaslat Babják Bertold Díj odaítélésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
I. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára: TOP-5.3.1-06-NG1-2017-00003 azonosító 
számú, Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén című támogatott pályázat megvalósítása 
(szakértői feladatok ellátása tárgyában a nyertes ajánlattevő jóváhagyása) 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
230/2018. (VII. 19.) számú határozata: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” elnevezésű pályázat 
keretében a szakmai anyagok elkészítésére irányuló beszerzés tárgyában a beszerzési eljárás 
lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására tett javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú, a helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén elnevezésű pályázat 
keretében  a szakmai anyagok elkészítése vonatkozásában a beszerzési eljárás mind a négy részre 
eredményes. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a  
 
a.)Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft.  
1163 Budapest Ágoston Péter u. 6/2. 
 
b.)Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
2194  Tura Erdész u. 8. 
 
c.)Novus Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság 
1036  Budapest Pacsirtamező utca 3-11. 7. em. 34. 
 
d.)INCENTRO Innováció Menedzsment  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2083 Solymár Kálvária u. 70/a. 
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e.)Commercial Development System Kft. 
1144 Budapest Ond Vezér útja 13-15. 
 
ajánlata valamennyi részre érvényes, az ajánlattételi feltételeknek megfelel, szerződéskötésre 
alkalmas. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosítószámú, a Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén  elnevezésű pályázat 
keretében  a szakmai anyagok elkészítése vonatkozásában  a beszerzési eljárásra vonatkozó 
ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján: 
 
1. rész: Stratégiák átnézése, kiegészítése: nettó: 2.000.000 Ft, bruttó 2.540.000 Ft összeggel a Hazai 
Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. -1163 Budapest Ágoston Péter u. 6/2.- ajánlati ára a legalacsonyabb. 
 
2. rész: Cselekvési terv elkészítése a hozzá kapcsolódó interjúkkal, felmérésekkel: nettó: 750.000 Ft, 
bruttó: 952.500 Ft összeggel a Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. -1163 Budapest Ágoston Péter u. 
6/2.- ajánlati ára a legalacsonyabb. 
 
3. rész Közrend helyzetelemzés: nettó: 800.000 Ft, bruttó: 1.016.000 Ft, összeggel a Hazai Pálya 
Gazdasági Tanácsadó Kft. -1163 Budapest Ágoston Péter u. 6/2.- ajánlati ára a legalacsonyabb. 
 
4. rész:  Történeti feltárás: nettó 3.200.000 Ft, 4.064.000 Ft, összeggel a Hazai Pálya Gazdasági 
Tanácsadó Kft. -1163 Budapest Ágoston Péter u. 6/2.- ajánlati ára a legalacsonyabb. 
 
A Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft-t a szerződésben foglaltak teljesítése esetén Pásztó Városi 
Önkormányzat részéről díjazás illeti meg: 
 
1. rész: Stratégiák átnézése, kiegészítése: nettó 800.000 Ft 
2. rész: Cselekvési terv elkészítése a hozzá kapcsolódó interjúkkal, felmérésekkel: nettó 300.000 Ft 
3. rész Közrend helyzetelemzés: nettó 320.000 Ft 
4. rész: Történeti feltárás: nettó 1.280.000 Ft. 
Összesen: nettó 2.700.000 Ft, bruttó 3.429.000 Ft. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására, továbbá 
valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató Kövicses patak medrének helyzetéről 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen alaposan megtárgyalták a témát és mint előterjesztő, 
befogadta a javaslatokat.  
Ismerteti azt a  határozati javaslatot, melyet a bizottsági ülésen is javasoltak elfogadásra. 
 
„A képviselő-testület megismerte a Kövicses patak medrének helyzetéről szóló tájékoztatót és az 
alábbi határozatot hozza: 
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1. A képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Osztályt, hogy készítse elő a Kövicses patak 
medrével kapcsolatos karbantartási munkálatokat, számolja ki annak anyagi vonzatát és 
gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezzék be.  

2. A képviselő-testület a Városüzemeltetési Osztály munkájának segítése céljából ad hoc 
bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 
 
 Molnár István – Pénzügyi és TEF Bizottság tagja 
 Plecskó Péter – képviselő, gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 
 Czabafy László – Pásztó, Derkovits u. 2.  
 Csáktornyai Lajos – Városüzemeltetési Osztály ügyintézője 
 

3. A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogászát, vizsgálja meg a Kövicses patak jogi 
helyzetét, hogy azon az önkormányzat – a Magyar Állam, mint tulajdonos engedélyével, vagy 
engedélye nélkül – tud-e meder karbantartási munkálatokat végezni. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester, Városüzemeltetési Osztály vezetője, jogász” 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek a szóban ismertetett határozati javaslatot.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
231/2018. (VII. 19.) számú határozata: 
 
A képviselő-testület megismerte a Kövicses patak medrének helyzetéről szóló tájékoztatót és az 
alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési Osztályt, hogy készítse elő a Kövicses patak 
medrével kapcsolatos karbantartási munkálatokat, számolja ki annak anyagi vonzatát és 
gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezzék be.  
 

2. A képviselő-testület a Városüzemeltetési Osztály munkájának segítése céljából ad hoc 
bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 
 
 Molnár István – Pénzügyi és TEF Bizottság tagja 
 Plecskó Péter – képviselő, gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 
 Czabafy László – Pásztó, Derkovits u. 2.  
 Csáktornyai Lajos – Városüzemeltetési Osztály ügyintézője 
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3. A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogászát, vizsgálja meg a Kövicses patak jogi 

helyzetét, hogy azon az önkormányzat – a Magyar Állam, mint tulajdonos engedélyével, vagy 
engedélye nélkül – tud-e meder karbantartási munkálatokat végezni. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester, Városüzemeltetési Osztály vezetője, jogász 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a Pásztói Szabadidő Sportegyesület, a Magyar Összetartozás Baráti Köre – Pásztói 
Patrióták Képviselő-testülethez címzett kérelmeiről 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A tegnapi bizottsági ülésen meghallgatták a tájékoztatót és hosszan vitatkoztak az 
abban foglaltakról. Erről a képviselő-testületnek nem kell szavaznia, mivel csak tájékoztató volt. 
 
A hátralévő négy napirendi pontot zárt ülésen szükséges tárgyalni. 
Szavazásra bocsátja.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
232/2018. (VII. 19.) számú határozata: 
 
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a 4-7. napirendi pontokat.  
 
A zárt ülésről külön jkv. készül. 

Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, a képviselő-testület ülését bezárja. 

k.m.f. 

 

 Dömsödi Gábor      Dr. Gajdics Gábor 
  polgármester               jegyző 
  


