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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 03-i üléséről.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, Barna Tiborné, dr. 
Kanyó Roland, Kerekes Lóránt, Káposzta Csaba, Veres Róbert, Zeke Tamás képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző, Dénes Anita, Juhászné Mustó Mária, Bartus László osztályvezetők, 
Borbélyné Válóczi Mariann, Oláhné Csákvári Gabriella, Nagy Józsefné intézményvezetők, 
Szűcs Viktor Városgazdálkodási Kft., dr. Szalkai Éva, Berzák Gyuláné, Tari Mihály 
Szervezési Osztály munkatársai, Dömsödi Gábor, Horváth András, Kurtán Géza, Reviczki 
Gyula. 
 
 
A képviselő-testületi ülés megkezdése előtt Farkas Attila polgármester köszönti dr. Szalkai 
Éva doktornőt.  Pásztó Városi Önkormányzat dr. Szalkai Évát „Közszolgálatért” díjban 
részesítette, aki a 2019. augusztus 20-i ünnepélyes díjátadáson nem tudott részt venni, ezért a 
kitüntetés átadására most kerül sor.   
 
Farkas Attila: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 7 fő 
jelen van.   
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére egy kiegészítéssel.  
 
Nyolcadik napirendi pontként javasolja felvenni az „Önkormányzati lakás szakember 
elhelyezés címén történő bérbeadásra” című javaslatot. Mivel ez teljesen új napirend, a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság sem tárgyalta még, ezért a 7. napirendi pont után 
szünetet rendel el, amikor is a bizottság megtárgyalja az anyagot.  
 
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
227/2019. (IX. 11.) 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. Javaslat az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes 

kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 

 
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 3. számú 

módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 



2 
 
 

4. Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

5. Javaslat a szünidei gyermekétkeztetési feladatot ellátó szolgáltató kiválasztására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

 
6. Javaslat a Rozmaring Népdalkör egyedi támogatási kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 

7. Javaslat Mikszáth Kálmán Líceum támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

8. Javaslat Önkormányzati lakás szakember elhelyezés címén történő bérbeadásra 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
 

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 165/2019.(VI.27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
237/2019. (X.03.) számú határozata 
A képviselő-testület a 165/2019.(VI.27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
 
Szavazásra bocsátja a 166/2019. (VI. 27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
238/2019. (X.03.) számú határozata 
A képviselő-testület a 166/2019.(VI.27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
 
Szavazásra bocsátja a 196/2019.(VI.27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
239/2019. (X.03.) számú határozata 
A képviselő-testület a 196/2019.(VI.27.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Zeke Tamás képviselő megérkezett, a képviselő-testület 8 fővel folytatja munkáját. 
 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja 198/2019.(VII.17.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
240/2019. (X.03.) számú határozata 
A képviselő-testület a 198/2019.(VII.17.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
 
Szavazásra bocsátja a 201/2019.(VII.17.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
241/2019. (X.03.) számú határozata 
A képviselő-testület a 201/2019.(VII.17.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Szavazásra bocsátja a 214/2019.(VII.25.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
242/2019. (X.03.) számú határozata 
A képviselő-testület a 214/2019.(VII.25.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
 
Szavazásra bocsátja a 217/2019.(VIII.14.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
243/2019. (X.03.) számú határozata 
A képviselő-testület a 217/2019.(VIII.14.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
 
Szavazásra bocsátja a 218/2019.(VIII.14.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
244/2019. (X.03.) számú határozata 
A képviselő-testület a 218/2019.(VIII.14.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
 
Szavazásra bocsátja a 228/2019.(IX.11.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
245/2019. (X.03.) számú határozata 
A képviselő-testület a 228/2019.(IX.11.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
 
Szavazásra bocsátja a 229/2019.(IX.11.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
246/2019. (X.03.) számú határozata 
A képviselő-testület a 229/2019.(IX.11.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
 
Farkas Attila: Júniusban volt legutóbb soros/rendes testületi ülés, azóta sok minden történt, 
próbálja röviden összefoglalni a két ülés között történt fontosabb eseményeket. 
 
Június 29-én – most először - részt vettünk Béren a Palóc fesztiválon, színvonalas rendezvény 
volt.  
Július 3-án átadtuk a munkaterületet az MLSZ által kiválasztott kivitelezőnek és 
megkezdődött a Hajós Alfréd úti sportpálya felújítása.  
Július 4-én több év kihagyás után visszatért a városba a „Muzsikál az erdő” rendezvény. 
Július 23-án megtörtént a felújított Mátraszőlősi út átadása. 
Július 27-én népdalkör találkozó volt Pásztón, a Rozmaring népdalkör már többször rendezte 
ezt az eseményt, több helyről hívtak jelentkezőket, szép számmal voltak résztvevők. 
Augusztus 11-én falunapot tartottunk Mátrakeresztesen, melynek keretében falumúzeum és 
tájház avatására is sor került, illetve testvértelepülési szerződést írtunk alá a felvidéki Kalonda 
településsel. 
Augusztus 20-án Szent István ünnep került megrendezésre, illetve a kitüntető díjak átadása 
történt meg. 
Szeptember 7-én volt a szüreti felvonulás, szép számmal voltak résztvevők. 
Szeptember 8-án most először helyi identitás napot tartottunk Pásztón, pályázati pénzből, de 
ezt a hagyományt szeretnénk folytatni.  
Szeptember 13-án közfoglalkoztatási kiállítás volt Bátonyterenyén, ahol Pásztó is 
bemutatkozott. 
Szeptember 14-én családi sportnapot tartottunk, évről évre nagyobb sikere van.  
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Szeptember 16-án chilei együttes vendégeskedett Pásztón, a zeneiskola meghívására koncertet 
adtak. 
Ugyanezen a napon látogatást tett Pásztón Gyopáros Alpár kormánybiztos úr. 
Szeptember 19-én nemzetközi találkozó volt a kollégiumban. 
Szeptember 24-én idősek napját tartottunk Mátrakeresztesen, 25-én Hasznoson és 26-án 
Pásztón.  
Szeptember 25-én Bátonyterenyén átadásra került a 21-es út (Hatvan – Salgótarján közötti 
útszakasz négynyomúsítása). 
Szeptember 27-én a Magyar Szentek Római Katolikus Iskola szüreti mulatságán vett részt, 
köszöni a meghívást. 
Szeptember 28-án „Vidéken élni jó” rendezvényünk volt, szintén pályázati pénzből. 
Szeptember 30-án helyszíni bejárást tartottunk az uszoda építésével kapcsolatban.  
 
Megkérdezi, hogy a két ülés között történt fontosabb eseményekkel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye? 
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel nem hangzott el 
 
Szavazásra bocsátja.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
247/2019. (X.03.) számú határozata 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes 
kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 

 
Kiegészítés: 
Sándor Balázs: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény lehetőséget biztosít, 
hogy a képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, akár a bizottságra átruházza. Ha 
az átruházás megtörténik, akkor szintén ugyanez a törvény írja elő, hogy ezeket a 
hatásköröket nevesíteni kell az SZMSZ-ben. Ezt tartalmazza a mostani SZMSZ módosításról 
szóló javaslat.  

 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 3 egyhangú szavazattal 
elfogadásra javasolja. 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2019. (X.04.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 3. számú 
módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: Tegnap a bizottsági ülésen már elmondta, hogy dicséretes az a dolog egy 
önkormányzat életében, hogy októberben még csak a 3. módosításra kerül sor a 
költségvetésben. Ezúton is gratulál a pénzügyi osztálynak és vezetőjének. A módosítást pár 
mondatban kifejtené. Pásztó költségvetése durván 1 milliárd, 300 millió forint, de ez jóval 
magasabb most a különböző pályázati összegek miatt, ez jelenleg 4 milliárd 639 millió 148 
forint (4.639.000.148), és a 2. sz. módosított előirányzathoz képest is plusz 677 millió forintos 
növekedést mutat. Miből tevődik ez össze? Működési célú állami támogatás 55 millió, 
felhalmozási célú állami támogatás 219 millió, ez elsősorban takarja a rendkívüli kormányzati 
támogatásokat, amelyet ebben az évben kapott Pásztó városa. A 219 millióban benne van 50 
millió forint kamerarendszer kiépítésre, 50 millió forint piac korszerűsítésre, a maradék 119 
millió forint pedig a belterületi utak felújítására. Ezen kívül van még EU-s projekt, működési 
célú támogatás és egyéb dolgok. Nagyon fontos az is, hogy miket kellett módosítani: a Hajós 
Alfréd úti pályánál az év elején 9 millió forint önrészt terveztünk be, közben kiderült, hogy új 
pályázatot nyújthatunk be, ehhez 25 millió forint önrész szükséges, ezt úgy oldottuk meg, 
hogy 10 milliót elvettünk a tartalékból, 6 milliót pedig az útfelújítás előirányzatból 
csoportosítottunk át. A hasznosi művelődési ház korszerűsítésénél 10 millió forint önrészt kell 
biztosítanunk, ennek több oka van is van: egyik, hogy a tetőt meg kell erősíteni, másrészt a 
kivitelezés elhúzódása miatt emelkedtek az építőanyag árak, illetve az előző hiányos tervezés 
miatt újra kellett terveztetni, mert alkalmatlan volt, ez mind a hasznosi, mind a 
mátrakeresztesi művelődési házra is vonatkozik. Másik dolog, ami miatt módosítani kellett a 
költségvetést, hogy volt egy korábbi közel 900 ezer forintos kifizetetlen számla (ez a 
Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos, a kivitelező egy évvel később nyújtotta be a 
számlát). 
A bevételek emelkedtek: a szociális ágazati pótlék finanszírozása 7 millió forint, kulturális 
illetménypótlék támogatása, bérkompenzáció, óvoda, Gondozási Központ minimálbér és 
garantált bér növekedés miatti kompenzáció, és kaptunk 16,5 millió forint rendkívüli 
önkormányzati támogatást, régi nevén ÖNHIKI. Ezen kívül működési célú támogatásokon 
belül a következő tételekkel módosult: különböző pályázati tételekkel, EU-s projektek 
működési célú része 29 millió forint, nyertünk pályázatot 2,4 millió forint összegben illegális 
hulladék elszállítására, kaptunk az államtól közfoglalkoztatottak részére egyszer fizetendő 
egyszeri juttatásra is több mint 8 millió forintot, pályázatot nyertünk autós napi rendezvény 
megszervezésére 581.000 forintot, és gyermekvédelmi támogatás biztosítására közel 2 millió 
forintot.  
Foglalkozni kellett a Kövicses patak tisztításával is, ebben az évben elköltöttünk rá több mint 
2 millió forintot, és a Hideg-völgyi vízfolyás tisztítását, ami tavaly történt, de különböző 
okokból idén kellett kifizetnünk, ez újabb 5 millió forinttal terhelte az idei költségvetésünket. 
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Jelenlegi rendelet módosításunk azért is szükséges, mert a PSK-tól újabb kérelem érkezett. 
Most már van pálya is, arra kell törekedni, hogy a következő években saját lábra álljon az 
egyesület, bevételek gyűjtsön, pl. reklámtevékenység által.  
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel nem hangzott el 
 
dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 3 egyhangú szavazattal 
elfogadásra javasolja. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat 13/2019. (X.04.) rendelete a 9/2019.(V.30.) számú 
rendelettel, a 8/2019.(III.21.) számú rendelettel módosított 2/2019.(II.1.) számú  
költségvetési rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve). 
 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT: 

 
Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Kiegészítés: 
Farkas Attila: Tegnap a bizottsági ülésen már elmondta, hogy törvényi kötelezettség nincs, 
hogy az önkormányzat tájékoztatót készítsen a költségvetés I. félévi teljesítéséről, de úgy 
gondolták, hogy mindenképp fontos tájékoztatni a bizottságot, testületet, nyilvánosságot a 
város pénzügyi helyzetéről. Hangsúlyozza, hogy ez az anyag a június 30-i állapotot mutatja, 
nem pedig szeptember 30. Mond néhány példát: iparűzési adóból 2018. október 1-jén 380 
millió forint volt a város adóbevétele, most pedig 2019. október 1-jén 393 millió forint. Tehát, 
ami az anyagban szerepel, hogy az iparűzési adó 37,9 százalékban teljesült, az az I. félévre 
vonatkozik. Minden település életében háromszor van nagyobb bevétel, március közepén, 
szeptember közepén és december végén, amikor az iparűzési adókat töltik fel. Áttekintve az 
anyagot, reális célként elmondható, hogy a költségvetésben kitűzött célok elérésének reális 
esélye van és soha ennyi összeg nem állt a város rendelkezésére, mint az elmúlt egy évben.  
Megemlíti még, hogy januárban az önkormányzat kapott az államtól 200 millió forintot strand 
fejlesztésre, annak a megvalósítása is hamarosan elkezdődik.  
A vizsgált időszakban több EU-s támogatás érkezett, a projektek megvalósulása elkezdődött, 
a régi projektek megvalósulása is elkezdődött, köszönhető ez annak is, hogy a városfejlesztési 
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osztály létszámmal erősödött, így sikerül behozni a lemaradást. Amit az utóbbi időben 
nyertünk pályázatokat, az az ütemezett terv szerint halad, a kivitelezési munkák tavasszal 
megkezdődhetnek.  
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel nem hangzott el 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 3 egyhangú szavazattal 
elfogadásra javasolja. 
 
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
248/2019. (X.03.) számú határozata 
A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást 
elfogadta. 
 
 

V. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a szünidei gyermekétkeztetési feladatot ellátó szolgáltató kiválasztására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

Kiegészítés: 
Bartus László: Évente kötünk szerződést, újra versenyeztetjük, öt ajánlatot kértünk, egy 
érkezett a Hungast Vital Kft-től. Tavaly 490 Ft volt a megajánlott ebéd ára, nagyon 
alacsonynak bizonyult, de a szolgáltató bevállalta ezt az árat. A mostani ajánlatban ettől 
lényegesen eltérő ár van, a rövid szünetekre bruttó 650 ft/adat, nyári szünetben bruttó 702 
ft/adag áron vállalja a szolgáltató. Így sem túl magas, normál árnak mondható. Gond csak az, 
hogy az állami támogatás, ami tavaly fedezte ezt a költséget, most nem fogja fedezni nagy 
valószínűséggel. Azt tudjuk, hogy 2019-ben 4,6 millió forint az állami támogatás, nem tudjuk, 
hogy jövőre mennyi lesz. Elképzelhető, hogy emelkedik, de teljesen nem fogja fedezni a 
költségeket, mert számításaink szerint 8 millió forinttal kell számolnunk a szünidei étkezésre.  
 
 
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Tegnap a bizottsági ülésen már elhangzott, hogy sok az a rászoruló, aki ezt a 
lehetőséget nem használja ki, nem viszik el az ebédet. Ennek utána néztek, kényelmi 
szempont miatt nem mennek el az ebédekért. Tegnap javaslatként elhangzott az is, hogy az 
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intézményvezetők kapjanak tájékoztatást arról, hogy kik azok a rászorulók, akik ebben az 
időszakban kedvezményes étkeztetésben részesülnek.  
 
Farkas Attila: Támogatja ezt a javaslatot. Megkérdezi a bizottsági elnököket a döntésekről. 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a tájékoztatót. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
249/2019. (X.03.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlat alapján a Hungast Vital 
Kft-t bízza meg a 2019 őszi és téli, valamint a 2020. tavaszi és nyári szüneteket érintő 
szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátásával. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására. 

 
 

VI. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Rozmaring Népdalkör egyedi támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 

  
Kiegészítés: 
Káposzta Csaba: A Rozmaring Népdalkör sok rendezvényen látható, népdalkör találkozót 
szerveztek, most az őszi és téli fellépések költségeihez kérnek 200.000 ft támogatást. 
Napirenden kívül megköszöni mindenkinek a munkáját. 
 
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel nem hangzott el 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
250/2019. (X.03.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Rozmaring Népdalkör kérelmét   
a féllépések költségeire 200 000 Ft támogatást biztosít, melyet a költségvetés következő 
módosításával a 2019 évi civil keret megemelésével biztosít. 
Az egyesület a támogatási összeggel 2020. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljeskörűen számol el, a 2020. évben nem jogosult 
támogatásra. 
Határidő: szöveg szerint 

Felelős: polgármester 

 
VII. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat Mikszáth Kálmán Líceum támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 

Kiegészítés: 
Farkas Attila: A kéttannyelvű gimnáziumunkban szükség van anyanyelvi tanárokra. Magyar-
ország 2004. május 1-jén az Európai Unió tagja lett. Ennek következményeként sem a francia, 
sem a belga, sem a német állam nem biztosít számunkra általuk finanszírozott anyanyelvi 
tanárt. Nehéz idecsábítani anyanyelvi tanárt, hogy nálunk a bérek is alacsonyabbak és lakbért 
kell fizetniük. Ehhez kért támogatást a Líceum, melyet az iskola alapítványán keresztül bizto-
sítanánk részükre.  

Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel nem hangzott el 
 

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
251/2019. (X.03.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mikszáth Kálmán Líceum 
kérelmét, mely anyanyelvi pedagógusok lakbértámogatására irányul.  
 
1. A Képviselő-testület pénzügyi támogatást nyújt a kérelemben megfogalmazott célhoz az 

intézmény alapítványain keresztül az alábbiak szerint: 
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• a Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány részére 1 278 240 ft, 
támogatást biztosít a civil szervezetek támogatására meghatározott költségvetési 
forrás terhére. 
 

2. Az alapítvány a támogatási összeggel 2020. november 31-ig köteles elszámolni. Az 
alapítvány a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a következő 
évben nem jogosult támogatásra. 
 

3. A támogatást két részletben kell átutalni a támogatottnak. 2 hónapra jutó támogatást 2019. 
október 15-ig, 10 hónapra jutó támogatást 2020. január 15-ig. 
 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
Farkas Attila: Szünetet rendel el a 8. napirendi pont tárgyalása előtt, mivel a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságnak is döntést kell hoznia erről a határozati javaslatról. 
Illetve javasolja felvenni 9. napirendként az „Egyebek” napirendi pontot, mivel kimaradt a 
meghívóból.  
 
Szavazásra bocsátja a napirend módosítást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
252/2019. (X.03.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület felveszi napirendjére és 9. napirendi pontként az Egyebek napirendi 
pontot tárgyalja. 
 
 
SZ Ü N E T 
A szünet után folytatódik az ülés, a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes. 
 
 

VIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Önkormányzati lakás szakember elhelyezés címén történő bérbeadásra 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 

Kiegészítés: 
Farkas Attila: A Hunyadi út 12. 1/1. sz. lakásról van szó, ahonnan nemrég költöztek ki. A 
mentőszolgálat megyei vezetője kereste meg, hogy egy pásztói kollégájuk részére biztosítsunk 
szolgálati lakást. Javaslata az, hogy két évre szóljon a szerződés, 2021. december 31-ig. 
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel nem hangzott el 
 
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 4 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a kiegészítéssel. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
253/2019. (X.03.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a 3060 Pásztó Hunyadi utca 12. 1/1. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérletére vonatkozó- kérelmét és az alábbi határozatot 
hozza: 
1. Brenda Péter 3060 Pásztó Mátyás király utca 50. szám alatti lakos, valamint felesége és 

kiskorú gyermeke részére szakember ellátás címén történő önkormányzati lakás 
bérbeadása iránt benyújtott kérelemnek helyt ad és a 3060 Pásztó Hunyadi utca 12. 1/1. 
szám alatt található 47 m2-es lakást 2019. november 1. napjától 2021. december 31. 
napjáig bérbe adja és szakember ellátás címén bérlőként kijelöli.  
 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 

 
 

IX. NAPIRENDI PONT: 
 

Egyebek, közérdekű bejelentések 
 
Barna Tiborné: A kishegyi szabadidőparkban lévő illemhellyel kapcsolatosan kérdezi, hogy ki 
a karbantartója, üzemeltetője, mert kirándultak a gyerekekkel és meglepő dolgokat tapasztal-
tak. Másik kérdése az, hogy a hasznosi horgásztónál van-e turista jegy vagy napijegy? 
Ezt követően megragadja az alkalmat, mivel nem indul az önkormányzati képviselő választá-
son, megköszöni képviselő társainak, a hivatal munkatársainak, az intézményvezetőknek azt 
az együttműködést, azt az együtt gondolkodást, amit kilenc évig érzett és megkapott tőlük. 
2010-től 2019-ig volt képviselő, az Intézményirányítási és Szociális Bizottság elnökeként 
szívügye volt a családok segítése. Megköszöni a jelenlegi képviselő-testületnek, hogy ebben 
az évben tele volt lendülettel, dinamikával a város. Megemlíti a város fejlődését, parkoló épí-
tés, játszótér karbantartás, utak, járdák felújítását, kiemelve a részéről többször indítványozott 
Ady E. úti járdát. További jó munkát, kitartást kíván a következő képviselő-testületnek. 
 
 
Farkas Attila: A második kérdésre válaszol először is, hogy a hasznosi horgásztónál nincs 
turista/napijegy. Az illemhely karbantartása a Városgazdálkodási Kft. feladata. Ismert a prob-
léma, mindenképp meg kell oldani. Ehhez kapcsolódóan megemlíti, hogy jövőre 100 éves 
évfordulója lesz a trianoni diktátumnak, a rendezvényre több ezer embert várnak, ezért is fon-
tos az illemhely és a terület rendbetétele a szabadidőparkban. 
Köszöni képviselőasszonynak a méltató szavakat, a testületben és a bizottságban végzett 
munkáját, jó egészséget kíván és annyi esztendőt az iskola élén, amennyit szeretne. 
 
Káposzta Csaba: A közvilágítás felülvizsgálatát kéri, másrészt a Mátraszőlősi úton valamilyen 
sebességkorlátozást javasol (tábla, fekvőrendőr), mivel elég gyorsan közlekednek ott autók-
kal. Az útfelújításoknál a munkavégzést jelző táblák szabályos, látható kihelyezését említi, 
mivel több jelzést kapott ez ügyben. Megköszöni a Városgazdálkodási Kft-nek a Cserhát la-
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kónegyedben elhelyezett, illetve felújított padokat. Végül kérdezi polgármester urat, hogy az 
október 4-i megemlékezés és hangversenyről mondana-e pár szót. 
 
 
 
 
 
Farkas Attila: A közvilágításról Genyéné Batta Nikoletta városüzemeltetési osztályvezető 
tudna pontos információt, felvilágosítást adni, aki most nincs jelen az ülésen, ezért írásban 
fognak válaszolni a kérdésre. A Mátraszőlősi utat illetően fekvőrendőr kihelyezése valószínű 
nem engedélyezett, de tábla kihelyezését ő is indokoltnak tartja, ezzel kapcsolatban írásban 
megkeressük a megyei közútkezelőt. A többi úttal kapcsolatban jelzi az osztály felé a problé-
mát. Október 4-én 12:00 órakor az aradi vértanúkra emlékezünk a hivatal előtti téren, október 
5-én pedig 11:30-kor a francia gimnázium előtt egy rézfúvós együttes érkezik Budapestről és 
szabadtéri koncertet adnak.  
 
Kerekes Lóránt: Két bejelentése van, egyik a Mátrakeresztes, Kékesi út 109. szám előtt hóna-
pok óta nem működik a közvilágítás, másik pedig, hogy a Hasznos, Alkotmány út 103. – 111. 
számú ingatlanok előtt járda mellett kezd omlani a föld az árokba, ezt helyre kell állítani.  
 
Farkas Attila: A járda és árok problémát jelzi az osztályvezetőnek. Közvilágítással kapcsolat-
ban azt tudja elmondani, hogy mihelyst bejelentés érkezik hozzánk, azt rövid időn belül to-
vábbítjuk a szolgáltatónak és megtörténik a helyreállítás. Előfordul olyan eset, hogy többször 
is kell szólni ez ügyben feléjük. Jelzi a kolléganőnek és utánanéznek a dolognak.  
 
További kérdés, vélemény, javaslat nem érkezett. 
 
Farkas Attila: A választás előtti utolsó testületi ülésen szeretne átadni egy-egy könyvet min-
den képviselőnek. Jövő héten lesz a könyvbemutató, a nagy háború emlékhelyeivel kapcsola-
tos sorozatban jelent meg és Pásztó és környéke hősei szerepelnek benne. Itt gratulál Kriston 
Péternek, aki sokat dolgozott azon, hogy ez a könyv pályázatból megvalósuljon.  
Sokat dolgoztunk, rengeteg pályázat van folyamatban, próbáltuk minél kevesebbre szorítani a 
rendkívüli testületi ülések számát, ez nem mindig sikerült a szűkös határidők és döntések mi-
att. Megköszöni a képviselő-testület minden tagjának a 13 hónapos munkáját, köszöni a hiva-
talnak, az intézményvezetőknek a munkáját. 
 
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
 polgármester               jegyző 


