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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 27-i  üléséről.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, Káposzta Csaba,  
Veres Róbert, Barna Tiborné, dr. Halász István,  Zeke Tamás  képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző, Oláhné  Csákvári Gabriella, Borvbélyné Válóczi Marianna, Nagy 
Józsefné intézményvezetők, Szűcs Viktor Városgazdálkodási Kft. vezetője, Dénes Anita, 
Juhászné Mustó Mária, Bartus László osztályvezetők, Tari Mihály, Berzák Gyuláné 
Szervezési Osztály munkatársai. 
 
Farkas Attila: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 7 fő 
jelen van. Dr. Kanyó Roland és Kerekes Lóránt jelezték  távolmaradásukat.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az következő módosításokkal. 
Új napirendi pontokként szükséges megtárgyalni az alábbiakat: 
 

10. Javaslat kedvezményes bérleti díj megállapítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
11. Javaslat Hargita Megye Tanácsának egyedi támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 
12. Javaslat a városi strandfürdő belépőjegy díjainak módosítására  
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyv.ig. 
 
16. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Megkérdezi van-e más javaslat. 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
155/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
 fontosabb eseményekről 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

2. Tájékoztató az  51/2019. (II.28.) számú határozat 3. pontjának végrehajtásáról  
 Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
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3. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben 
keletkezett közös költség tartozás leírására 

 Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 

4. Javaslat a Mikrohitel program kamattámogatásához kapcsolódó, célhoz kötött  
 pénzeszköz felhasználásáról 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

5. Javaslat a „Pásztó, belterületi közlekedési utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására  
Előterjesztő: Dénes Anita Bíráló bizottság elnöke 

6. Javaslat Pásztó településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

7. Javaslat Muzsla Néptáncegyüttes egyedi támogatási kérelmének elbírálására 
 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 

8. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. II. félévi üléstervére 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

9. Javaslat Farkas Attila polgármester részére jutalom megállapítására 
 Előterjesztő: dr. Kanyó Roland Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

10. Javaslat kedvezményes bérleti díj megállapítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
11. Javaslat Hargita Megye Tanácsának egyedi támogatási kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 

12. Javaslat a városi strandfürdő belépőjegy díjainak módosítására 
            Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 

13. Közérdekű bejelentések 
 

14. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjak odaítélésére 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

15. Javaslat 1973/29/A/4 hrsz-ú, természetben Cserhát lakónegyed 18. 1/2. szám alatti 
ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására 

 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

16. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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I. NAPIRENDI PONT: 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
 fontosabb eseményekről 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Elsőként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szavaz a testület, majd 
ezt követően ad tájékoztatást a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
 
Szavazásra bocsátja a 123/2019. (V. 14.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
156/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 123/2019. (V.  14.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 126/2019. (V. 14.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
157/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 126/2019. (V.  14.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 128/2019. (V. 14.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
158/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 128/2019. (V.  14.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 131/2019. (V. 14.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
159/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 131/2019. (V.  14.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
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Szavazásra bocsátja a 135/2019. (V. 29.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
160/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 135/2019. (V.  29.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 142/2019. (V. 29.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
161/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 142/2019. (V.  29.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 143/2019. (V. 29.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
162/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 143/2019. (V.  29.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 145/2019. (V. 29.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
163/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 145/2019. (V.  29.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Farkas Attila: Június 4-én megemlékeztek a Trianoni békediktátum 99. évfordulójáról. Június 
7-én könyvbemutatón vett részt. Június 12-én foglalkoztatási paktum panelbeszélgetés volt 
Szentkúton, ahol a várost képviselte. Június 13-án volt egy író-olvasó találkozó, illetve egy 
filmbemutató is. Július 14-én a Gimnázium francia tagozatának épületében voltak és 
megnézték a történelem tanárokkal, hogy miként lehetne egy kiállító termet kialakítani a 
pince egy részében, ahol az ún. „álomszocializmus” történetéből szerveznének egy kiállítást. 
Június 15-én részt vett az általános iskolai ballagásokon. Ezt követő héten szabadságon volt.  
Tárgyalt a sportpálya kivitelezőivel és július 3-án elkezdik a munkálatokat. A várható 
befejezés időjárás függő, amint a hőmérséklet 30 fok alá csökken, elkezdik a gyepszőnyeg 
leterítését. Július 4-ére meghívást kaptak a Tittel Pálról elnevezett sakk-kupára. Egyeztettek 
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Sisák Gáborral is, mivel a bölcsődére sürgősen be kellene adni egy pályázatot. A Zeneiskola 
vezetőjével is tárgyalt a jövő évi lehetséges programokról. Szeretnének hagyományt teremteni 
egy újévi koncert szervezése kapcsán.  
A mai napon volt a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. taggyűlésén, ahol a törzstőke leszállításáról 
tárgyaltak.  A tegnapi bizottsági ülésen képviselői kérésre tájékoztatást adott a pályázatok 
állásáról. Erről hamarosan megjelenik egy tájékoztató a Pásztói Hírlapban is, illetve augusztus 
23-án tartanak egy fórumot, melyen szintén beszámol a pályázatokról. Egyébként több TOP-
os pályázatot még az előző testület nyújtott be és nyert el, viszont ezek közül egyedül a 
bölcsőde valósult meg, melyet azonban még nem tudtak megnyitni. A többi pályázatnál 
nagyon nagy lemaradások voltak és nagyon sok hibát kellett kijavítani, hiánypótlást teljesíteni 
ahhoz, hogy egyáltalán ezek a pályázatok megvalósulhassanak. Itt köszöni meg Dénes Anita 
és Gyetvai Mónika munkáját, akik helyretették a pályázatokat és így nem kerül Pásztó abba a 
helyzetbe, hogy nem tudja a pályázatokat megvalósítani. A közbeszerzési eljárások 
folyamatban vannak, kb. októberre fognak befejeződni. Az igazi nagy munkák várhatóan a 
következő évben kezdődnek el. A Hasznosi Művelődési Háznál heteken belül elkezdődik a 
felújítás, Mátrakeresztes tekintetében pedig ismét ki kellett írni a közbeszerzési eljárást, mert 
az első nem volt eredményes.  
A tanuszodával kapcsolatban elmondja, hogy minden híresztelés ellenére lesz Pásztón uszoda. 
Az önkormányzat a területet átadta, a régészeti feltárás lezajlott, építési engedélyük van. 
Tudomása szerint az uszoda építése a jövő évben fog kezdődni. A katolikus iskola 
tornatermének építése látványosan halad. A Zsigmond Király Általános Iskola felújítása pedig 
remélhetőleg hamarosan elkezdődik. A strandfejlesztésre kapott a város 200 millió Ft-ot. 
Szeptemberben, a strandszezon befejeztével kezdődnek a munkálatok. Pályázatot fog 
benyújtani az önkormányzat a Csillag téri Idősek Klubja felújítására, a hasznosi orvosi 
rendelő felújítására, illetve egy új bölcsőde építésére. Az előző testület nyújtott be pályázatot 
a Madách út felújítására, mely azóta meg is valósult, valamint pályáztak belterületi utak 
felújítására is, mely szintén a megvalósulás fázisába lépett. A Vezér út felújítását az 
önkormányzat saját erőből valósítja meg, a Szondy út felújítására pedig pályázni fogunk.  
Hitel felvételével pedig további utcák felújítása lesz lehetséges. Járdák felújítását is 
megkezdték és saját erőből valósult meg a Margit utcai parkoló is. Hamarosan a Mátraszőlősi 
úton is elkezdődnek a munkálatok.  
Úgy gondolja, hogy Pásztó életében a rendszerváltás óta nem volt még ennyi lehetőség, mint 
most. Megköszöni a testület munkáját is.  
Kéri a testületet, fogadja el a két ülés közti tájékoztatót. 
  
Szavazásra bocsátja.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
164/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató az  51/2019. (II.28.) számú határozat 3. pontjának végrehajtásáról  
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
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Szűcs Viktor: A képviselő-testület 2019. február 28-i ülésén utasította a Kft-t, hogy szólítsák 
fel a nem fizető bérlőket. Ez megtörtént és ezzel kapcsolatban készítettek egy tájékoztatót. 
Voltak olyan bérlők, akik ki tudták fizetni a tartozásukat, vagy részletfizetési hajlandóságot 
mutattak és vannak olyanok, akik nem fizettek  a felszólítás ellenére sem. Az előterjesztéshez 
készítettek több határozati javaslat alternatívát, melyek közül a bizottsági ülésen módosítással 
egyet elfogadásra javasolnak. 
 
Farkas Attila: Tegnap a bizottsági ülésen elmondták, hogy ez volt az utolsó figyelmeztetés, 
aki ezek után sem fizet vagy nem reagál a felszólításra, jogi útra terelik a dolgot. Ezt a 
végletekig nem lehet folytatni, itt több éves történetek vannak lezáratlanul. Ezt az állapotot 
meg kell szüntetni.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és arra az 
álláspontja jutottak, hogy valóban ez volt az utolsó figyelmeztetés. Az önkormányzati vagyont 
nem lehet így kezelni. A módosított határozati javaslatot elfogadásra javasolják.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
165/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatóját az 51/2019.(II.28.) számú 
határozat 3. pontjának végrehajtásáról és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a  hátralékos bérlők továbbra is béreljék a lakást. 
Felhalmozott tartozásukra haladéktalanul ismételten meg kell küldeni a fizetési felszólítást. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: ügyvezető igazgató 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben 
keletkezett közös költség tartozás leírására 

 Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 
Szűcs Viktor: Itt arról van szó, hogy áprilisban az egyik önkormányzati lakás bérlője elhunyt 
és több, mint 500 eFt közös költség tartozást hagyott maga után. A hagyatékában nem volt 
olyan vagyontárgy, hogy hitelezői igénnyel tudtak volna élni. Kéri, hogy engedélyezzék a 
tartozás leírását.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolják.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
166/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben keletkezett közös költségtartozás 
leírására vonatkozó kérelmet és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Pásztó, Cserhát ln. 8. 1/2. lakás 
elhunyt bérlőjének közös költség tartozásának leírásához, melynek összege 513.876,-Ft. 
 
 Felelős: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 Határidő: értelem szerint 
 

IV. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Mikrohitel program kamattámogatásához kapcsolódó, célhoz kötött  
 pénzeszköz felhasználásáról 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Erről még az előző képviselő-testület döntött. Csatlakoztunk a 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által indított programhoz. Ezzel segítjük a pásztói 
vállalkozókat, illetve akik Pásztón szeretnének vállalkozást indítani. A hitel igényléséhez az 
önkormányzatnál kell egy formanyomtatványt kitölteni és amennyiben megfelel az előző 
képviselő-testület által felállított feltételeknek, elfogadásra tovább küldik a 
Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz. Ezt követően vizsgálja meg a bank, hogy a vállalkozó 
hitelképes-e és ezt követően lehet hozzájutni a hitelhez.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolják.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
167/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is együtt kíván működni a 
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal a pásztói 
székhellyel/telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások fejlődésének elősegítése 
érdekében.  
 

2. A Képviselő-testület vállalja a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvánnyal kötött Együttműködési megállapodásból eredő, mikro hitel 
kamattámogatással kapcsolatos, várhatóan 7,2 M Ft nagyságú, 2025-ig terjedő fizetési 
kötelezettségeit. Ezen túlmenően a 2019. évre tervezett 1,95 M Ft (költségvetésben 
szereplő) kötelezettségét teljesíti. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, akadályoztatása esetén az 

Alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen és folyamatosan 
Felelős: polgármester        
 

V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a „Pásztó, belterületi közlekedési utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására  
Előterjesztő: Dénes Anita Bíráló bizottság elnöke 
 

Dénes Anita: Megtörtént a közbeszerzési eljárás az Arany János, Derkovits és Munkácsy utak 
felújítása tekintetében. Az ajánlatok a határidő letelte előtt beérkeztek. A Bíráló Bizottság a 
legjobb ár-érték arány szerint értékelte azokat. Az előterjesztésben egy határozati javaslat 
szerepelt, melynek négy pontja volt. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy négy külön 
határozatként kezeljék. Az első határozat az eljárás eredményességének megállapítása, a 
másik három pedig külön-külön a három utca kivitelezőjének kiválasztása.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja mind a négy határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja az 1.  határozati javaslatot. Név szerinti szavazás lesz.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
Név szerinti szavazás: : Farkas Attila igen, Bodrogi István igen, Káposzta Csaba igen,  Veres 
Róbert igen, Barna Tiborné igen, dr. Halász István igen,  Zeke Tamás igen. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
168/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Pásztó, 
belterületi közlekedési utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Döntéshozó testület megállapítja, 
hogy a „Pásztó belterületi közlekedési utak felújítása” tárgyú – a Kbt. 115. § szerinti – 
hirdetmény közzététele nélküli eljárás mind a három rész tekintetében eredményes.  
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a 2.  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
169/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Pásztó, 
belterületi közlekedési utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület megállapítja, 
hogy a „Pásztó belterületi közlekedési utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. 
részének (Arany János utca felújítása) nyertes ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott értékelési szempont alapján a Hajnáczkinvest Kft (2173 Kartal Császár utca 
30.).  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az Arany János utca 
felújítására bruttó 33.822.098,- Ft értékben - a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott 
cég által előkészített - szerződést kössön a Hajnáczkinves Kft-vel. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, alpolgármester 
 

Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a 3.  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
170/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Pásztó, 
belterületi közlekedési utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület megállapítja, 
hogy a „Pásztó belterületi közlekedési utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. 
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részének (Derkovits utca felújítása) nyertes ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott értékelési szempont alapján a KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 
Szécsényfelfalu HRSZ:350/4).  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az 
Derkovits utca felújítására nettó 24.802.650,- Ft értékben - a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával megbízott cég által előkészített - szerződést kössön a KELI-BAU Építőipari és 
Szolgáltató Kft-vel. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, alpolgármester 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a 4.  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
171/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Pásztó, 
belterületi közlekedési utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület megállapítja, 
hogy a „Pásztó belterületi közlekedési utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 3. 
részének (Munkácsy Mihály  utca felújítása) nyertes ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott értékelési szempont  alapján a KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 
Szécsényfelfalu HRSZ:350/4). A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az 
Munkácsy Mihály utca felújítására nettó 44.177.610,- Ft értékben - a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával megbízott cég által előkészített - szerződést kössön a KELI-BAU Építőipari és 
Szolgáltató Kft-vel. 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, alpolgármester 
 

VI. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat Pásztó településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Érkezett egy kérelem, hogy Pásztón alakul egy új egyesület és szeretnék a 
nevükben a „Pásztó” nevet használni. Eredményes  munkát és sok sikert kíván az ismertetett 
célok megvalósításához.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Az  Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
172/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pásztó” név használatára 
vonatkozó kérelmet és hozzájárul, a Szeretünk Pásztó Egyesület nevében a „Pásztó” név 
használatához, határozatlan időre. 
 
Felkéri polgármesterét, hogy a kérelmezőknek a képviselő-testület határozatát 8 napon belül 
küldje meg. 
 
Határidő: 8 nap 
Felelős: szöveg szerint.  
 

VII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Muzsla Néptáncegyüttes egyedi támogatási kérelmének elbírálására 
 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 
Farkas Attila: Egy igen érdekes helyzet állt elő. A Muzsla Néptáncegyüttes táborozáshoz 
támogatást kért a mátrakeresztesi erdei iskolába. A bizottság támogatja kérelmüket, viszont 
tegnap jelezte a Városgazdálkodási Kft. vezetője, hogy probléma van az időponttal. Egy 
budapesti csoport és egy másik csoport már korábban  foglalt szállást a Muzsla által kért 
időpontra.  
Próbálta kideríteni, hogy ez hogyan történhetett. A Muzsla képviselője bemutatta neki azt az 
e-mailt, melyben már januárban jelezték foglalási szándékukat augusztus 2. és 9. közötti 
időpontra.  Minden évben erre az időpontra foglaltak.  
Igazgató úr azt mondta, hogy a Muzsla csak szóban jelezte, hogy várhatóan erre az időpontra 
foglalnak.  
 
Szűcs Viktor: Amikor megtörténik a megrendelés, a Kft. küld egy visszaigazolást. Mivel 
változtak a foglalás feltételei, január 30-án küldtek egy levelet, melyben erről tájékoztatták az 
ügyfelet és egy tájékoztatást is mellékeltek a foglalási feltételekről azzal, hogy előleg fizetési 
kötelezettség is fennáll, valamint egy új megrendelő lapot.  Ezt követően nem történt semmi 
visszajelzés az ügyfél részéről. Ami a Muzsla által kért időpontot érinti, kb. május közepén 
érkezett két foglalás. Szabadultak fel más időpontok, ha esetleg az jó lenne a Muzslának, arról 
tudnának egyeztetni.  
 
Farkas Attila: Az a probléma, hogy valószínűleg félreértés történt mindkét fél részéről. A 
Muzsla abban a tudatban volt, hogy a januárban jelzett kérésüknek megfelelően az augusztus 
2. és 9. közötti időpontot rögzítette a Kft. Az más dolog, hogy kaptak egy tájékoztatást a 
foglalási feltételek változásáról. Nemigen gondoltak arra, hogy egy januárban előre lefoglalt 
időpontra más is be fog jelentkezni. Sajnos az időpontot nem tudják áttenni, mert közel 40 főt 
érint és ők ehhez igazították a szabadságukat. Természetesen nagyon kellemetlen a budapesti 
csoporttal közölni, hogy mégsem megfelelő az időpont, de úgy gondolja, egy helyi 
egyesületet nem lehet ilyen helyzetbe hozni.  
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Szűcs Viktor: Igen, valóban nagyon kellemetlen a helyzet. A budapesti csoport is 40 fős, 30 
gyermek és 10 kisérő. Napi háromszori étkezést kértek, plusz egyéb szolgáltatásokat. A 
három nap alatt közel 800 eFt-ot szánnak erre. Jogilag és mindenféle szempontból is 
szabályos volt a foglalásuk. Az előleg számlát is kiegyenlítették és azzal vált véglegessé a 
foglalás.  
 
Káposzta Csaba: Ő volt az előterjesztő, számára is tegnap derültek ki ezek a dolgok. A 
Muzsla Pásztó egyik legrégebbi egyesülete, viszont az erdei iskolának nem szabad rossz hírét 
kelteni. Meg kellene kérdezni a budapesti csoportot, hogy nem tudnák-e az időpontot 
elcserélni és még kapnának egy plusz napot.  
A Kft. januárban a Muzsla időpont foglalását követően megküldte részükre az új foglalási 
feltételeket, erre a Muzsla nem reagált, mindkét fél hibázott valahol. 
 
Farkas Attila: A másik csoport foglalásában illetékes Dénes Anitát megkérdezi, hogy esetleg 
ők tudnának-e más időpontban menni a táborba.  
 
Dénes Anita: Nem lenne szerencsés, mert itt is 30-35 főről, gyermekekről van szó, a táborhoz 
kapcsolódóan már egyéb más programok is le vannak foglalva és szervezve. Ráadásul a 
délutáni órákban a szülők is kilátogathatnak a táborba. Szintén napi háromszori étkezést 
kértek és ők teljes árat fizettek a táborért.  
 
Farkas Attila: Ma mindenképpen döntést kell hozni. Mivel járna, ha a budapesti csoportot 
visszamondanák? 
 
Szűcs Viktor: Erre nincs szabályozás, mivel a szállásadó nemigen mond vissza foglalást. Csak 
az van leszabályozva, ha a foglaló vendég mondja vissza. 
 
Zeke Tamás: Úgy gondolja, nem tartozik szorosan a testületre, hogy a Muzsla hogyan foglalta 
le az időpontot. A testületnek a támogatásról kell döntenie. A foglalás körüli problémák a 
Muzslára és a Kft-re tartoznak.  Vegyék figyelembe, hogy a többi csoport teljesen 
szabályosan járt el. Nem tehetik meg a másik két csoporttal, hogy visszamondják részükre a 
foglalást.  Természetesen szeretik és támogatják a Muzslát, de erre más megoldást kell találni.  
 
Farkas Attila: A képviselő-testületnek annyiban van köze az időponthoz, hogy a hozzá 
benyújtott kérelemben egyrészt kérték a kedvezményes díj megállapítását, illetve szerepel az 
augusztus 2-től 9-ig terjedő időpont.  
 
Káposzta Csaba: Azt kellene megvizsgálni, hogy a Muzslának nem tudnának-e más helyszínt 
biztosítani erre az időpontra.  
 
Dr. Halász István: Fizetett-e foglalót a Muzsla? 
 
Szűcs Viktor: Előleget fizettek. 
 
Dr. Halász István: A Ptk. szabályai szerint az előleg visszajár, amennyiben a Kft. felmondja, 
bár ezt nem javasolja. A Muzsla részére kialakításra került egy modern próbaterem és úgy 
gondolja, nem fogja a külföldi fellépéseiket veszélyeztetni, ha idén nem Mátrakeresztesen 
próbálnak, hanem a próbateremben. Komolytalanná válna a Városgazdálkodási Kft., ha egy 
csoport kedvéért két másik csoportnak kellene a programját átszervezni.  
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Ez az eset mindenkinek legyen tanulság és a jövőben jobban oda kell figyelni a foglalási 
időpontokra.  
 
Káposzta Csaba: Tárgyalni kell a Muzslával, hogy ők mit szeretnének és akár egy rendkívüli 
ülésen dönteni.  
 
Farkas Attila: Azt javasolja, hogy támogassák a Muzsla azon kérelmét, hogy kedvezményesen 
vehessék igénybe az ifjúsági tábort és hatalmazzák fel Szűcs Viktor igazgató urat és Káposzta 
Csaba képviselőt, hogy egy újabb időpontról tárgyaljanak a Muzslával.  
Egyetért azzal, hogy nem lenne etikus azokat büntetni, akik szabályosan jártak el.  
 
Dr. Halász István: A bizottság tegnap hasonló tartalmú határozati javaslatot fogalmazott meg. 
Elfogadásra javasolja a Polgármester úr által javasoltakat.   

 
Farkas Attila: Káposzta Csaba mint előterjesztő is befogadta ezt a javaslatot.  
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén támogatja a módosított 
javaslatot. 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a  módosított határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
173/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte  a Muzsla Néptáncegyüttes 
kérelmét és a Pásztó- Mátrakeresztes Ifjusági táborban a néptánctábor megrendezéséhez a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel egyeztetett időpontban 8 napra.  a 
szálláshely árát   750 Ft / fő/éj állapítja meg 33 fő részére. 
 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nek - mint az ifjúsági tábor 
üzemeltetőjének- az önkormányzat a szállásdíj különbözeti összegét megtéríti , számla 
ellenében a 2019 évi civil és sport keret terhére. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 

VIII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. II. félévi üléstervére 
 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület 2019. II. félévi üléstervét 
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Zeke Tamás: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja az üléstervet.  
 
 Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
174/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2019. II. félévre szóló üléstervét a melléklet 
szerint elfogadta. 
 

IX. NAPIENDI PONT: 
 

Javaslat Farkas Attila polgármester részére jutalom megállapítására 
 Előterjesztő: dr. Kanyó Roland Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
Farkas Attila: Az Ügyrendi Bizottság elnöke egy havi jutalmat javasolt a polgármester 
részére. A képviselő-testület szavazzon arról, hogy a polgármestert kizárják-e vagy sem a 
szavazásból. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Zeke Tamás: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
 Farkas Attila: Szavazásra bocsátja először azt, hogy a képviselő-testület egyetért-e azzal, 
hogy a polgármestert nem zárják ki a szavazásból. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
175/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület Farkas Attila polgármestert nem zárja ki a szavazásból.  
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett  elfogadta. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
176/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2015. (II. 27.) számú önkormányzati 
rendelet 12.§. (1) bekezdése alapján Pásztó Város Polgármestere részére bruttó 
 

627.300 Ft 
jutalmat állapít meg. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a jutalom kifizetéséről. 
 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Dr. Sándor Balázs jegyző 
 

X. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat kedvezményes bérleti díj megállapítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: A Cserháti Romákért Egyesület kérte, hogy kedvezményes díj ellenében 
vehessék igénybe a Művelődési Ház nagytermét a 2019. júliusában és októberében. Személy 
szerint egyetért az általuk kért 50 %-os kedvezmény megadásával.  
 
Bartus László: Javasolja, hogy a határozatban szerepeljen a konkrét dátum, azaz 2019. július 
13. és 2019. október 26.  
 
Farkas Attila: Egyetért a javaslattal. 
 

Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
177/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Cserháti Romákért Egyesület 
kérelmét, mely az általuk a művelődési házban 2019. július 13-án és 2019. október 26-án  
rendezendő konferenciát érintően kedvezményes bérleti díj megállapítására irányul.  
 
A Képviselő-testület támogatja a bérleti díj 50%-os kedvezménnyel történő megállapítását. 
Felhatalmazza a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatóját, hogy az 
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intézmény szabályzatában foglaltaktól eltérően ezzel a kedvezménnyel állapítsa meg a 
nagyteremben rendezendő konferencia bérleti díját. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója 
 

XI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Hargita Megye Tanácsának egyedi támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 

Farkas Attila: A Hargita Megyei Korond polgármesterét 100.000 euróra büntették, mert ki 
volt írva magyarul is a „Községháza” felirat. Ezért is javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
egy jelképes összeggel, 30 eFt-tal támogassák a határon túli magyarságot. Bízik abban, hogy 
Magyarország összes önkormányzata legalább jelképes összeggel szintén támogatni fogja. 
 
Káposzta Csaba: Egyetért az elmondottakkal. A támogatás a civil és sport keretből történik.  
 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
178/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hargita Megye Tanácsának 
elnöke és alelnöke  kérelmét és Korond Község Hivatalát  30 000  Ft-tal támogatja. 
A támogatás a 2019 évi civil és sport keret terhére történik. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 

XII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a városi strandfürdő belépőjegy díjainak módosítására 
            Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 

Farkas Attila: Sajnos megjelentek a pásztói strandon olyan személyek, akik nem ismerik a 
kulturált viselkedés szabályait és a strandolni, pihenni vágyókat akadályozzák. Ezért az 
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önkormányzat arra kényszerül, hogy biztonsági személyzetet alkalmazzon, főleg a hétvégi 
napokon. Tegnap a bizottsági ülésen Igazgató úr felé már jelezték, hogy kérjen erre 
vonatkozóan ajánlatokat. Miután ennek költségei lesznek, a forrását elő kell teremteni. 
Először nem igazán értett egyet azzal, hogy a nem pásztói lakosoknak többet kelljen fizetni, 
de meggyőzték. Ezért támogatja azt, hogy a nem pásztói lakcímkártyával rendelkezők részére 
magasabb belépődíj kerüljön megállapításra. Megjegyzi, hogy még a felemelt összeg is 
messze a legalacsonyabb a környék strandjaihoz képest. Arra hatalmazták fel a 
Városgazdálkodási Kft. igazgatóját, hogy minél előbb kösse meg a szerződést a biztonsági 
céggel és már a jövő héttől biztosított legyen a felügyelet.  

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Véleménye szerint ez egy fontos ügy és a jövőre nézve sem mellékes. 
Mindenképpen el kell kezdeni valahol a „rendcsinálást”. A Pénzügyi és TEF Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila: A határozati javaslatban július 1. szerepel, de akkortól biztosan nem lehet 
bevezetni az új árakat, mivel a pénztárgépeket át kell állítani és az új tájékoztató táblákat is el 
kell készíteni. Így július 6-tól lépnének életbe az új belépődíjak.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
179/2019. (VI. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Városi 
Strandfürdő belépőjegy díjairól szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő –testület 2019. július 06. napjától a Városi Strandfürdő belépőjegyek árait a  
pásztói lakcímkártyával nem rendelkező látogatók részére az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

 jegyárak 
egész napos felnőtt jegy 1200 Ft 
egész napos gyermek, diák, nyugdíjas jegy 750 Ft 
fél napos felnőtt jegy 750 Ft 
fél napos gyermek, diák, nyugdíjas jegy 600 Ft 
családi jegy – 2 felnőtt, 2 gyermek 3000 Ft 
családi jegy – 1 felnőtt, 2 gyermek 2250 Ft 
családi jegy – 2 felnőtt, 3 gyermek 3750 Ft 

 
2./ A képviselő-testület a pásztói lakóhellyel rendelkező látogatók részére – lakcímkártya 
felmutatása ellenében a Pásztói Strandfürdő belépőjegyek árait az alábbiak szerint állapítja 
meg:  
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  jegyárak 
egész napos felnőtt jegy 800 Ft 
egész napos gyermek, diák, nyugdíjas jegy 500 Ft 
fél napos felnőtt jegy 500 Ft 
fél napos gyermek, diák, nyugdíjas jegy 400 Ft 
családi jegy – 2 felnőtt, 2 gyermek 2000 Ft 
családi jegy – 1 felnőtt, 2 gyermek 1500 Ft 
családi jegy – 2 felnőtt, 3 gyermek 2500 Ft 

 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a strandfürdő területén működő biztonsági 
szolgálattal való szerződéskötéshez ajánlatokat kérjen.  
 
Felelős: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Farkas Attila: Kéri a Városgazdálkodási Kft. vezetőjét, hogy hirdessék az új jegyárakat, 
valamint azt is, hogy a lakcímkártya bemutatása kötelező. A hirdetés a város honlapján is 
jelenjen meg.  
 

XIII. Közérdekű bejelentések 
 
Farkas Attila: A múlt héten érkezett egy örömhír, hogy az önkormányzat nyújthat be 
pályázatot új bölcsőde építésére. Az előző testület elkövette azt a hibát, hogy a bölcsőde 
kapcsán csak egy csoportra pályázott és az óvoda mellé épült meg az új épületszárny. Most 
már tudják, hogy jóval több az igény, mint 12 fő, jelenleg legalább 34-en szeretnék a 
gyermeküket elhelyezni.  
Az újabb pályázatot július 31-ig kell benyújtani. Az új bölcsődét 36 fősre terveznék, a 
jelenlegi épület pedig óvodaként funkcionálhatna tovább, mivel az óvónők már jelezték, hogy 
lassan kinövik a jelenlegi óvodát. Az új bölcsőde is a Cserhát lakónegyedben épülne föl, az 
előzetes tervek szerint 400 m2-es, vizesblokkal, irodával, öltözővel és a szükséges kiszolgáló 
helyiségekkel. Itt merültek fel olyan gondok, hogy pár évvel ezelőtt Káposzta Csaba 
felajánlotta az önkormányzatnak a Cserhát lakónegyedben lévő szabad területet azzal, hogy 
ott majd sportcsarnok épüljön. Nagyon fontosnak tartja a sportot, de a gyermekek 
fontosabbak. A sportcsarnok építése egyébként is bizonytalan és csak állami segítséggel 
tudnák megépíteni. A bölcsőde tervezését azonnal meg kell kezdeni, ha nem akarunk a 
pályázatról lemaradni. Építészek véleményét is kikérte, akik egyértelműen azt mondták, hogy 
egy sportcsarnok nem illeszkedik a lakótelepi környezetbe. A pályázat benyújtásához szükség 
lesz egy testületi döntésre, mely várhatóan július közepén rendkívüli ülés keretében fog 
megszületni. Ezt az alkalmat meg kell ragadni még akkor is, ha nagyon gyors döntésre van 
szükség. A terület vonatkozásában ugyan nem kell testületi döntés, viszont szeretné, ha a 
képviselő-testület kinyilvánítaná egyetértését arról, hogy az új bölcsőde a Cserhát 
lakónegyedben épülne föl. Kéri a képviselőket, kézfelnyújtással jelezzék, egyetértenek-e 
azzal, hogy az új bölcsőde a Cserhát lakónegyedeben, a Munkaügyi Központ melletti szabad 
területen épüljön föl, amennyiben sikeres lesz a pályázat.  
A jelenlévő 7 képviselő egyhangúlag  egyetértett a javaslattal. 
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Káposzta Csaba: A városban sok helyen nem megoldott a csapadékvíz elvezetés. Több olyan 
utca is van, ahol egyik oldalon sincs árok.  
A városi díjak átadása augusztus 20-án lesz és azt javasolja, hogy a Ruffec teremben kerüljön 
erre sor.  
Másik észrevétele, hogy van a városnak két db seprőgépe, egy ideje nem látja a városban. Mi 
történt velük? 
 
Farkas Attila: Valóban gond a vízelvezetés, több évtizeddel ezelőtt, amikor kiépítették a 
vízelvezető árkokat, nem voltak olyan szélsőséges időjárási viszonyok, mint mostanában. El 
tudta vezetni a lehulló csapadékot, Manapság az extrém méretű esőzések okozzák a 
legnagyobb problémát. Mindenképpen megoldást kell találni a problémára.  
A Ruffec terem mellett az az érv szól, hogy légkondicionált, viszont kevés embert tud 
befogadni. A Múzeumban szerinte többen elférnek és a folyosó is jobban kihasználható. 
Viszont ha a képviselők azt szeretnék, akkor a Ruffec teremben lesz a díjak átadása.  
Szombaton lesz Béren a Palóc Fesztivál, ahol most Pásztó is képviselteti magát. Bodrogi 
István alpolgármester úr fog főzni és szeretettel várnak mindenkit a rendezvényen.  
Ezen kívül Pásztói bekapcsolódik idén a Muzsikál az erdő rendezvénysorozatba. Július 4-én 
lesz Mátrakeresztesen az előadás, előtte többféle kisérőprogram szórakoztatja a kilátogatókat.  
Hasznoson és Mátrakeresztesen az idén is megrendezik a falunapot, melyen több sztárfellépő 
is szerepelni fog.  
 
Szűcs Viktor: A seprőgépekkel kapcsolatban elmondja, hogy azok a közmunka program 
keretében lettek vásárolva. Az egyik járdaseprő, míg a másik útpadka seprő. Az útpadka seprő 
gépet használják, ahol erre szükség van. A járdaseprő gépet valóban nem használják 
mostanában. Valószínűleg azért,  mert többnyire női munkaerő dolgozik a városban és ők nem 
tudják kezelni.  
 
Zeke Tamás: A Cserhát lakónegyedben lakók jelezték, hogy szeretnének néhány padot kérni 
az árnyas részekre. A Városgazdálkodási Kft. felé jelzi, hogy a fűkaszálásnál azt a furcsa 
gyakorlatot észlelte, hogy a fás szárú növényeket nem vágják le, holott a fűkasza a még 
gyenge hajtásokat elvágja. Később ezek bokrokká, fákká nőnek, amit viszont már nehezebb 
kivágni.  
 
Farkas Attila: A Városgazdálkodási Kft-nél kell megnézni, hogy vannak-e még olyan padok, 
melyeket ki lehet helyezni. Viszont ha nincs kihelyezhető pad, vásárolni kellene, erre azonban 
jelenleg nincs fedezet a költségvetésben. Egy pad. kb. 70-80 eFt-ba kerül. 
 
Szűcs Viktor: A Kft-nél sajnos már nincs igazán jó állapotban lévő pad. Ha a kihelyezett 
padok közül valamelyik meghibásodik, cserélik a léceket, azokat is külön gyártatják le. A 
strandnál is lett volna igény a fák alá kihelyezni, de sajnos oda sem tudtak már kivinni.  
 
Farkas Attila: Arra kéri a Kft. vezetőjét, ha mégis lenne egy-két kihelyezhető pad, azt vigyék 
ki a lakótelepre. Azt is kéri, hogy a  beszéljen a füvet vágó emberekkel, mi az oka, hogy nem 
vágják ki a bokrokat.  
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Dr. Halász István: A múltkori testületi ülésen szóvá tette, hogy a városi temetőnél 
megrongálták a kerítést. Azóta sem lett helyreállítva.  
Elkészült a Madách utca felújítása és néhány parkolót is kialakítottak. Néhányan ezt úgy 
értelmezték, mintha az átjáró lenne a zöldterületre, tehát oda parkolnak. Le kellene a végét 
zárni, hogy ne lehessen átmenni.  
 
Farkas Attila: Kéri a Városgazdálkodási Kft-t, hogy a temető kerítését javítsák meg. A 
parkolónál pedig kell kihelyezni egy táblát, vagy felhívni a figyelmet arra, hogy a 
zöldterületet ne használják parkolásra.  
 
Káposzta Csaba: Korábban már javasolta, hogy amikor a strand bezár, onnan vigyék át a 
padokat a lakótelepre.  
 
Farkas Attila: Elképzelhető, hogy a Zöld város projekt megvalósítása során fognak 
felszabadulni padok, amiket ki lehet vinni a lakótelepre.  
 
A képviselő-testületi ülés zárt üléssel folytatódik, még további három napirendi pontot kell 
megtárgyalni.  
 
Megköszöni a részvételt azoknak, aki már a zárt ülésen nem vesznek részt. 
 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 

k.m.f.  
 

 
 
 
 Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
 polgármester               jegyző 
 

 

 


