
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 3-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István, Barna Tibor Józsefné, Káposzta 
Csaba,  dr. Halász István, dr. Kanyó Roland, Kerekes Lóránt, Veres Róbert, Zeke Tamás 
képviselők.  
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Juhászné Mustó Mária, Genyéné Batta Nikoletta, dr. Gherdán 
Katalin, Bartus László, osztályvezetők,  Cservölgyiné dr. Urbán Erika jogász, Szűcs Viktor 
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője,  Tari Mihály, Tóth Csilla  Szervezési Osztály 
munkatársai. 
 
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből mindenki  jelen van.   
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
 
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
256/2018. (IX. 3.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása című pályázat benyújtására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
2. Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

3. Javaslat a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Gyermekothon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium ellátottjait 
érintő étkeztetési feladatok biztosítására.  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

4. Javaslat a Képviselő-testület 118/2018. (V. 10.) számú határozatának felülvizsgálatára 
(külterületi utak) 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
5. Javaslat a Képviselő-testület 169/2017. (VI. 14.) és 316/2017. (XII. 14.) számú 

határzatainak felülvizsgálatára (rekortán pálya) 
  Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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6. Javaslat pályázat benyújtására a TOP-2.1.2-16 azonosító számú, Zöld város kialakítása 
című felhívásra 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
7. Javaslat a 281/2017 (XI.9.) számú határozat hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

8. Javaslat a polgármester juttatásainak megállapítására 
Előterjesztő:  Dr. Kanyó Roland Ügyrendi Bizottság elnöke 

 
I. NAPIRENDI PONT: 
 

 
Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása című pályázat benyújtására. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: Az önkormányzatoknak egy évben kétszer van lehetőségük ilyen pályázat 
benyújtására. A benyújtási határidő november 10. és december 10-ig történik az elbírálás. 
Bízik benne, hogy sikeres lesz a pályázat.  
 
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 minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal minősített többséggel elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
257/2018. (IX. 3.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló, rendkívüli támogatás 2018. évi 
pályázati feltételeit és az önkormányzat lehetőségeit. 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet I. 10. pontja alapján 
pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési 
támogatására, az önkormányzat feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása 
érdekében, és az önkormányzat működőképességének megőrzése céljából. 

 
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a jegyzőt, hogy Pásztó város 2018. 

évi települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázatát soron kívül 
nyújtsa be. 

 
Határidő: 2018. szeptember 10. 
Felelős: szöveg szerint 
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II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 2018. július 27-i ülésén nem 
foglalt állást, a képviselő-testület pedig nem fogadta el a pályázatot. Ezért az óvodában az 
SZMSZ-ük szerint a tagóvoda vezetőt bízták meg a vezetői feladatok ellátásával.  
Ismét ki kell írni az óvodavezetői munkakör betöltésére szóló pályázatot. Remélhetőleg 
december 1-től lesz új óvodavezető.  
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 

 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 

 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal minősített többséggel elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
258/2018. (IX. 3.) számú határozata 
 
1. Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján: 

1.1. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír 
ki a határozat melléklete szerint. 

1.2. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Pásztó Városi Óvoda és 
Bölcsőde magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e határozat 
mellékletét képező pályázati felhívás megjelentetéséről. 

1.3. Felkéri a jegyzőt az intézményvezető határozott idejű megbízására irányuló pályázati 
eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok elvégzésére úgy, hogy az 
intézmény vezetői megbízással kapcsolatos döntését a Képviselő-testület legkésőbb 
2018. november 30-ig meg tudja hozni. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium ellátottjait érintő étkeztetési 
feladatok biztosítására.  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Bartus László: Két ajánlat érkezett, az egyik a kórháztól, a másik Molnár László egyéni 
vállalkozótól. A kórház árajánlata magasabb, ráadásul nem tartalmazza a melegítő konyha 
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üzemeltetési költségét és az étel kiszállítását a melegítő konyhába. Ha ennek a költségeit 
hozzáadják, havi több, mint 3 millió Ft-ba kerülne. Ezért is javasolják Molnár László egyéni 
vállalkozóval a szerződés megkötését.  
 
Farkas Attila: Eddig is Molnár László egyéni vállalkozó látta el ezt a feladatot, elégedettek 
voltak az étel minőségével. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 

 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
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 minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal minősített többséggel elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
259/2018. (IX. 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 2018. szeptember 1-től a 2019. június 15-ig Molnár László egyéni 
vállalkozó biztosítsa. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 

IV.  NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Képviselő-testület 118/2018. (V. 10.) számú határozatának felülvizsgálatára 
(külterületi utak) 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Volt egy külterületi utas pályázat, mely három utat érintett. Volt arról szó, hogy 
visszavonják a pályázatot, viszont kérte, hogy vizsgálják felül és véleménye szerint 
megvalósítható.  Csökken az önrész összege és még az is lehetséges, hogy tudnak valahonnan 
támogatást szerezni.  
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 

 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal minősített többséggel elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
260/2018. (IX. 3.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Képviselő-
testület 118/2018 (V. 10.) számú határozatának felülvizsgálatára tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület 118/2018 (V. 10.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a polgármester akadályoztatása 

esetén alpolgármesterét, hogy a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat - a Támogatói döntés 
értelmében - csökkentett tartalmú megvalósításának érdekében eljárjon. 

 
Határidő: pályázati határidő szerint 
Felelős: polgármester 
 

V. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Képviselő-testület 169/2017. (VI. 14.) és 316/2017. (XII. 14.) számú határozatainak 
felülvizsgálatára (rekortán pálya) 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Először Hasznoson szerették volna megvalósítani a rekortán pályát, de 
különböző okok miatt nem volt lehetséges, így a strand területén épülhetne meg. Felvetődött a 
képviselők részéről, hogy szerencsésebb lenne azt az összeget, melyet a rekortán pályára 
kellene fordítani – kb. 9 millió Ft -, a Hajós Alfréd úti sportpályára fordítsák. Ott ugyanis 
nagyon nagy problémák vannak. Ettől sokkal többe kerülne a rendbetétele, viszont ez az 
összeg is nagyon sokat segítene.  
Az MLSZ-szel szemben viszont vannak kötelezettségeink és a bizottsági ülésen  elhangzott 
javaslat szerint a határozati javaslat úgy módosulna, hogy az MLSZ-szel fennálló szerződés 
módosítsáról, vagy közös megegyezéssel történő megszüntetéséről folytassanak tárgyalásokat.  
Befogadta ezt a javaslatot. 
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 

 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a módosított határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
261/2018. (IX. 3.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Képviselő-
testület 169/2017 (VI. 14.) és 316/2017 (XII. 14.) számú határozatainak felülvizsgálatára tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a rekortán kispálya megvalósítására 
az MLSZ-szel kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról vagy közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről tárgyalásokat kezdeményezzen. 

 
Határidő: szöveg szerint, haladéktalanul 
Felelős: polgármester 
 

VI. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat pályázat benyújtására a TOP-2.1.2-16 azonosító számú, Zöld város kialakítása című 
felhívásra 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A pályázat eredeti beadási határideje augusztus 24. volt, ezt meghosszabbították 
szeptember 17-ig. Nógrád megyébe 506 millió Ft kiegészítő támogatás kerül, ebből próbálnak 
minél nagyobb szeletet megszerezni. A hasznosi és mátrakeresztesi sportpályák környékének 
rendbetételét tervezik megvalósítani.  
 
Kérdés 
 
Dr. Halász István: Lesz-e arra lehetőség, hogy az elkészült pályázatot akár egy informális 
testületi ülésen megismerjék? 
 
Farkas Attila: Igen, gondoltak erre és Gherdán Katalinnal egyeztetve, a jövő hétre tervezték 
összehívni a képviselőket. Az ülés után megbeszélik az időpontot. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: Örül annak, hogy a hivatal dolgozói odafigyelnek a pályázati lehetőségekre 
és így a városrészek is fejlődhetnek. 
 
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 minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
262/2018. (IX. 3.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pályázat 
benyújtására: Zöldváros kialakítása, TOP-2.1.2-16 tett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a polgármester akadályoztatása esetén 
alpolgármesterét, hogy a TOP-2.1.2-16 azonosító számú, Zöld város kialakítása elnevezésű, 
100% támogatási intenzitású pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be. 
 
Határidő: szöveg szerint, haladéktalanul, de legkésőbb 2018. szeptember 17-ig 
Felelős: polgármester 
 

VII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a 281/2017 (XI.9.) számú határozat hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Az előző képviselő-testület döntött a rugalmas munkaidő bevezetéséről. Ezzel 
nem ért egyet, ezért kéri a határozat hatályon kívül helyezését. Véleménye szerint a 
Polgármesteri Hivatal munkarendje nem összeegyeztethető a rugalmas munkaidővel. 
A határozati javaslat annyiban módosulna, hogy nem felmondjuk a megállapodást, hanem 
megpróbálunk megegyezni, mivel a másik fél sem teljesítette a vállalását  és így közös 
megegyezéssel megszüntetnék.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi  Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
263/2018. (IX. 3.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban a 
rugalmas munkarend bevezetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
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1. Mivel a rugalmas munkaidő a polgármesteri hivatal munkájával, ügyfélfogadási 
rendjével nem összeegyeztethető, fenntartása jelentős terhet ró a város költségvetésére 
ezért bevezetését a képviselő-testület nem támogatja.  

 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Procontrol Elektronikai Kft. részére leadott 

beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer leszállítására és helyszíni beüzemelésére 
vonatkozó a 2018. február 13-án kelt 333-7/2017. számú megrendeléstől, mivel az 
határidőre nem teljesült, elálljon. 

 
Határidő: értelemszerűen 
 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
   Dr. Gajdics Gábor jegyző 
 

VIII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a polgármester juttatásainak megállapítására 
Előterjesztő:  Dr. Kanyó Roland Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
Farkas Attila: Kéri, hogy szavazzanak arról, részt vehet-e a döntéshozatalban. 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel a polgármestert nem zárja ki a 
döntéshozatalból.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
264/2018. (IX. 3.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület Farkas Attilát nem zárja ki a polgármester részére adható juttatások 
körére vonatkozó szavazásból. 
 
Farkas Attila: Két dologról van szó. Az egyik a személygépkocsi használata, a másik pedig az 
adható cafeteria időarányos része. Saját telefonját fogja használni és természetesen fizeti a 
költségeit.  
 
Kérdés  
 
Barna Tiborné: A személygépkocsi használattal kapcsolatban kérdezi, hogy a korlátlan 
hivatalos célú használat az külföldre is vonatkozik? 
 
Farkas Attila: Kül- és belföldre, ugyanúgy, mint az előző polgármesternek is volt. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, minősített többséggel elfogadta. 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
265/2018. (IX. 3.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzatnál a polgármesteri tevékenységgel összefüggésben a polgármester részére 
adható juttatások körét, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Farkas Attila polgármester részére 2018. augusztus 13. napjától polgármesteri 
tevékenységével összefüggésben az alábbi eszközök korlátlan hivatalos és magáncélú 
használatát, valamint juttatást állapít meg: 
 
1. A Hivatal LEM-881 forgalmi rendszámú Volkswagen Jetta típusú személygépkocsijának 
korlátlan hivatalos és magáncélú használata. 
 
2. A mindenkori költségvetési törvényben a költségvetési szervek által foglalkoztatottak 
részére kedvezményesen adható cafetéria keret összege. (ez 2018-ben a munkáltatót terhelő 
kötelezettségekkel együtt évi 200.000 Ft.) 2018-ban a polgármestert ennek – 2018. augusztus 
13. napjától - időarányos része illeti meg a választása szerinti cafetéria elem formájában. 
 
3. Az eszközhasználattal kapcsolatban a munkaadót terhelő nyilvántartásokat és bevallásokat 
a Pásztói Polgármesteri Hivatal végzi el. A munkavállalóra vonatkozó kimutatásokat, 
nyilvántartásokat, adóbevallásokat és befizetéseket Farkas Attila polgármesternek kell 
teljesíteni. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét a polgármester részére 
jóváhagyott juttatások technikai feltételeinek biztosítására, és a szükséges adminisztráció 
lebonyolítására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 Farkas Attila       Dr. Gajdics Gábor 
 polgármester                 jegyző 


