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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 30-i üléséről.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, dr. Halász István, 
Takácsné Salamon Katalin, Szabó Ádám,  dr. Kanyó Roland,  Zeke Tamás képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző,   Oláhné Csákvári Gabriella, Nagy Józsefné, Borbélyné Válóczi 
Marianna intézményvezetők, Szűcs Viktor VG. Kft. vezetője, Szőke Ferenc 
közfoglalkoztatási      ügyintéző, Dénes Anita, Juhászné Mustó Mária, Bartus László, 
Genyéné Batta Nikoletta osztályvezetők, Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési Osztály 
munkatársai.  
 
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből  6 fő jelen van.     
Veres Róbert és Káposzta Csaba képviselők jelezték távolmaradásukat, dr. Halász István 
később érkezik.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbi módosításokkal.   
Új napirendi pont felvétele szükséges, ezt  15.-ként tárgyalja meg a testület. A napirend címe: 
Javaslat „Pásztó, ipari terület infrastrukturális fejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására. 
Az eredeti 15. napirendi pontot pedig 17. napirendi pontként tárgyalják, mivel az zárt ülést 
igényel.  
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
 
Egyéb javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2020. (I. 30.) számú határozata 
 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
2. Javaslat a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotásáraElőterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

3. Tájékoztató a 2020. évi közmunka programról 
Előterjesztő: Szőke Ferenc közfoglalkoztatási ügyintéző 

 
4. Javaslat a Pásztói Múzeum által biztosított szolgáltatások árainak módosítására 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

5. Javaslat a Pásztói Strandfürdő büfé helyiségeinek és területi bérleti jogának döntési 
jogosultság átadásáról 
Előterjesztő: Szűcs Viktor VG. Kft. ügyvezető igazgatója 
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6. Javaslat a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor szálláshely szolgáltatásának kedvezményes 
igénybevételére 
Előterjesztő: Szűcs Viktor VG. Kft. ügyvezető igazgatója 

 
7. Javaslat „Pásztó környezetfejlesztése – Zöld város kialakítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindítását célzó döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dénes Anita – Bíráló Bizottság elnöke 

 
8. Javaslat a Pásztó településkép védelméről szóló 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítás előkészítésére. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
9. Javaslat Pásztó Piac belső területrendezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
10. Javaslat önkormányzati tulajdonú földterületek kijelöléséről mezőgazdasági 

közmunkaprogram megvalósításának biztosítására 
Előterjesztő:  Farkas Attila polgármester 

 
11. Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

12. Javaslat Őszirózsa Nyugdíjas Klub egyedi támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 

 
13. Javaslat Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde tagintézményeinek nyári zárva tartására 
 Előterjesztő: Nagy Józsefné intézményvezető 

 
14. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő – volt bérlő által felhalmozott – 

közüzemi tartozás rendezésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
15. Javaslat „Pásztó, ipari terület infrastrukturális fejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
16. Egyebek 

 
17. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítására 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
I.NAPIRENDI PONT:  
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Rendes testületi ülés decemberben volt. December  14-én volt a Mikulás futás, 
melyet minden évben támogat az önkormányzat.  
Ezen a napon volt a Mikszáth Kálmán Gimnáziumban a szalagavató is, melyen szintén részt 
vett. December 15-én a Művelődési Házban adventi koncert volt, a bevételt a szervező 
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Evangélikus egyház az EGYMI-nek ajánlotta föl. Szintén ezen a hétvégén volt egy táncgála 
is.  
December 17-én a Vízműnél voltak megbeszélésen egy közös projekttel kapcsolatban 
(szennyvíztisztító telep megújítása), melyben Tar és Mátraszőlős is részt vesz.  
Alpolgármester úrral megosztva az ezt követő napokban több intézményben vettek részt a 
karácsonyi ünnepségeken és a városrészi karácsonyokon. 
December 19-én Salgótarjánban jelen voltak a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság új 
vezetőjének beiktatásán.   
Ezen a napon kezdődött el a Pásztói Karácsony rendezvénysorozata. 
Már az új esztendőben fogadta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjét 
és átbeszélték az ezévi feladatokat.  
Részt vett a Mikszáth Napon is. Január 20-án volt itt Klausmann Viktor, akivel arról tárgyalt, 
hogy a következő tanévben valószínűleg pásztói gyerekek is fognak kijárni sítáborba a 
Mátrába. 
Január 27-én látogatást tettek a Kézmű telephelyén és meglepődve tapasztalták, hogy mennyi 
mindennel foglalkoznak. Szeretnék bővíteni a telephelyet, erről egyeztettek. 
Tegnap folytatott tárgyalást a Kövicses patak és Csurgó patak kapcsán a záportározóról és a 
patakmeder rendezéséről. 
A mai napon pedig az ÉRV Zrt. vezetőjével folytatott egyeztetést a strand fejlesztéséről. 
Kéri a tájékoztató elfogadását. 
 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2020. (I. 30.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
II.NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Időszerű volt már egy új önkormányzati rendelet megalkotása a 
közművelődésről. Utoljára 1999-ben készült ilyen.  
 
Bartus Lászó: Kicsit késésben vannak e rendelet elkészítésével, mivel már tavaly is tervben 
volt. A tartalmát tekintve azok a dolgok szerepelnek benne, amit a jogszabály kötelezően 
előírt, azaz milyen szolgáltatásokat látnak el és azokat milyen formában.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociáis Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja.  
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete a közművelődési feladatok ellátásáról  
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve). 
 
III.NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a 2020. évi közmunka programról 
Előterjesztő: Szőke Ferenc közfoglalkoztatási ügyintéző 
 
Szőke Ferenc: Szóbeli kiegészítést nem fűz az előterjesztéshez, azt kellő részletességgel 
kidolgozta. A közmunka program mindig egy évre szól, március 1-től indul az új. Van egy 
hosszabb program, ami viszont jövő év augusztusig tart. A program összeállítása során 
egyeztetett az illetékes osztályokkal, személyekkel. A foglalkoztatási osztály átnézte, 
jóváhagyta és így kerül beadásra a minisztériumba. Várhatóan február közepén fogják 
jóváhagyni.  
 
Farkas Attila: Pozitív tendenciának tartja, hogy kb. 100-110 fő foglalkoztatását tervezik a 
korábbi évek 300-350 fős létszámához képest.  
A táblázatot nézve látja, hogy a mezőgazdasági programnál lehet a legmagasabb a közvetlen 
költség, itt 9 millió 374 ezer forint szerepel és 14 ember bértámogatása több, mint 15 millió. 
Több a dologi közvetlen költség, mint ami a 67 embernél elszámolható. Itt nem teljesen tiszta 
számára az elszámolás módja.  
 
Szőke Ferenc: Hosszabb időtartamú programnál a dologi költséget úgy lehet megállapítani, 
hogy a bérköltségnek az 5 %-a lehet a dologi költség. A helyi sajátosságok programnál abból 
kellett kiindulni, hogy egy főre 130 eFt/hó beszorozva a létszámmal és a 12 hónappal, Akkor 
kijön egy összköltség. A szociális jellegű programnál 115 eFt/fő/hó szorozva 12 hónappal, 
abból lejön a bérköltség és ott is kb. 3 millió Ft a dologi költség. A különbséget az 
alkalmazottak létszáma adja. Egyedül a mezőgazdasági programnál van másféle számítási 
mód. Megadnak egy excell táblázatot, hogy növényenként, hektáronként milyen költséget 
lehet elszámolni. Ebből kiszámolják a tervezési költséget és még plusz mintegy 5 millió Ft-ot 
lehet elszámolni beruházási és dologi kiadásra. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
tájékoztatót. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2020. (I. 30.) számú határozata 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2020/2021. 
évi pásztói közmunkaprogramok pályázatairól szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette. 
IV.NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztói Múzeum által biztosított szolgáltatások árainak módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A múzeum igazgatójával egyeztettek a szolgáltatási árak emeléséről. Erre azért 
van szükség, mert 2011. óta nem történt árváltozás.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociáis Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2020. (I. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Múzeum 
szolgáltatásai díjainak módosításáról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt: 
 
A szolgáltatások díjait 2020. február 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg: 
  
  Ár (Ft) 
teljes árú felnőtt belépő  1000 
kedvezményes belépő diákok és 
nyugdíjasok számára  500 

felnőtt kamarajegy (két kiállításra)  700 
kedvezményes kamarajegy  300 
szakmai tárlatvezetés  5000 
fotó- és videójegy  500 
múzeumpedagógiai foglalkozások 
gyermekenként  400 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: múzeum igazgató 
 
V.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói Strandfürdő büfé helyiségeinek és területi bérleti jogának döntési 
jogosultság átadásáról 
Előterjesztő: Szűcs Viktor VG. Kft. ügyvezető igazgatója 
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Farkas Attila: A Városgazdálkodási Kft. kezdeményezte, hogy a strandon lévő kiszolgáló 
helyiségek pályáztatását közvetlenül ők intézzék. Ezáltal sokkal rugalmasabban történne az 
ügyintézés, ugyanis nem kellene a képviselő-testületet összehívni. Ezzel személy szerint is 
egyetért és javasolja a kérés elfogadását.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: 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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2020. (I. 30.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Pásztói 
Strandfürdő büfé helyiségeinek és területi bérleti jogának döntési jogosultság átadásáról 
készített javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület támogatja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft. azon javaslatát, miszerint a Pásztói Strandfürdő büfé helyiségeinek bérleti jogáról 
és terület bérbeadásról a Társaság saját hatáskörben dönthet. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Kft-t, hogy az 1. pontban 
foglalt hatáskört gyakorolja. 
 

3. A Képvelő-testület felkéri a Városüzemeltetési Osztályt, hogy a 29/2009.(IX.30) 
önkormányzati rendelet 15.§ (4) bekezdésének  módosítását – a hatáskör átruházásáról 
- legkésőbb a 2020. március havi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

 
VI.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor szálláshely szolgáltatásának kedvezményes 
igénybevételére 
Előterjesztő: Szűcs Viktor VG. Kft. ügyvezető igazgatója 
 
Szűcs Viktor: Az ifjúsági táborban ezévben egy kisebb áremelés történt. Az önkormányzatot 
ez annyiban érinti, hogy az iskolások és óvodások részére biztosított kedvezmény miatt az 
önkormányzatra is nagyobb anyagi terhet ró. A kedvezményes ár és a piaci ár közti 
különbséget az önkormányzat fizeti meg.  
A jelenlegi javaslat arról szól, hogy a képviselő-testület a kedvezményes árat is emelje föl, 
hogy kisebb teher háruljon az önkormányzatra.  
 
Farkas Attila: Kéri, hogy ismertesse az eddigi kedvezményes és piaci árakat, valamint a 
tervezett emelés mértékét.  
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Szűcs Viktor: A piaci ár eddig 3000 Ft/fő/éjszaka volt,  a kedvezményes ár a pásztói iskolások 
és óvodások részére 750 Ft/fő/éjszaka volt, melyet a képviselő-testület állapított meg.  
A piaci árat 3500 Ft-ra emelték, és javasolják, hogy a kedvezményes árat 1000 
Ft/fő/éjszakában határozza meg a testület. Ez a nyári időszakra vonatkozna, a téli időszakban 
eddig 1500 Ft/fő/éjszaka volt a költség, itt azt javasolják, hogy 2000 Ft/fő/éjszaka díjat 
állapítsanak meg.  
A civil szervezetek esetében nem volt külön meghatározva a kedvezmény, tavaly minden 
esetben egyedileg döntött a testület az ilyen jellegű kérelmekről. Most azt javasolják, hogy a 
nyári időszakban 1500 Ft/fő/éjszaka legyen a díj, télen pedig 2500 Ft/fő/éjszaka.  
 
Farkas Attila: Tavaly is az önkormányzat fizette a piaci ár és a kedvezményes ár közti 
különbséget és az idén is vállalja ezt a kiadást.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: 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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2020. (I. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Mátrakeresztesi 
Ifjúsági Tábor szálláshely szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételére vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képvelő-testület meghatározza, hogy a pásztói általános iskolákba, a gimnáziumba 
illetve az óvodákba járó gyermekek nyári időszakban – május 1-től szeptember 30-ig – 
1.000,-.Ft/fő/éj, téli időszakban – október 1-től április 30-ig – 2.000,-Ft/fő/éj 
egységáron vehetik igénybe a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor szálláshely 
szolgáltatásait. 

 
2. A Képviselő-testület meghatározza, hogy a civil szervezetek által kérelmezett 

kedvezményes szálláshely egységára nyári időszakban – május 1-től szeptember 30-ig 
–  1.500,-Ft/fő/éj, téli időszakban – október 1-től április 30-ig– 2.500,-Ft/fő/éj. 

 
3. Pásztó Városi Önkormányzat vállalja, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott 

kedvezményes szolgáltatási díjat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft.-nek számla ellenében kiegészíti az adott időszakra érvényes árra. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Pásztói Városgazdálkodási 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 2016. április 19. napján a 
Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működtetésére kötött üzemeltetési szerződést egységes 
szerkezetben aktualizálja és írja alá. 
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy határozza meg a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor 
szálláshely szolgáltatásainak illetve egyéb szolgáltatásainak egységárait. 

 
6. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 264/2016. (XI.10.) számú határozatát. 

 
VII.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat „Pásztó környezetfejlesztése – Zöld város kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítását célzó döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dénes Anita – Bíráló Bizottság elnöke 
 
Farkas Attila: Ez egy 2016-os projekt. Végre eljutottak oda, hogy a közbeszerzési eljárást meg 
lehet indítani. Az elmúlt másfél évben rengeteget dolgoztak azon, hogy idáig eljussanak. Most 
már  az a félelme, hogy a négy évvel ezelőtti elnyert pénzösszeg mennyire lesz összhangban a 
beérkező ajánlatokkal.  
 
Dénes Anita: Az előterjesztésnek az a lényege, hogy Zöld város projektnek elkészült a 
közbeszerzési dokumentációja, az ajánlati felhívása. A javaslat most arról szól, hogy ezt a 
dokumentációt ellenőrzés céljából megküldjék az illetékes szerveknek. Ez azt jelenti, hogy 
első körben a MÁK végzi az ellenőrzést és miután kiadta a tanúsítványt, akkor lehet elindítani 
a nyílt eljárást.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: 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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2020. (I. 30.) számú határozata 
 
Pásztó  Városi Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerint „Pásztó 
környezetfejlesztése – Zöld város kialakítása”  tárgyú a Kbt. 112. § (1)  bekezdés b) pontja 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat, 
valamint a jóváhagyott dokumentumok folyamatba épített ellenőrzés céljából történő 
megküldését az illetékes szervek részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dénes Anita Bírálóbizottság elnöke 
              Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

VIII.NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Pásztó településkép védelméről szóló 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 
módosítás előkészítésére. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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Farkas Attila: Állampolgári kérelem érkezett azzal kapcsolatban, hogy a Kishegyen egy 
ingatlanon szeretnének építeni, viszont a rendeletünk csak magastetős épületet engedélyezne. 
A kérelmező lapostetős házat szeretne építeni. Az eddigi gyakorlat az volt, hogyha a 
képviselő-testület egyetért a módosítással, az ezzel járó költségeket a kérelmezőnek kell 
állnia. A jelenlegi javaslat is erről szól. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2020. (I. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a településkép 
védelméről szóló 10/2018. (IX.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
A településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.27.) számú önkormányzati rendelet 
módosításának a Pásztó Kishegy utca vonatkozásában -  a terület átnevezése „ kialakult 
lakóterületből új fejlődő lakóterületté” -  az  előkészítéséhez hozzájárul. 
 
 A módosítással kapcsolatos költségeket a kérelmező magánszemély viseli, mely tényről az 
eljárás megindítása előtt nyilatkoznia kell.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eseti főépítészi  megbízást kössön a 
a rendelet módosítás elkészítésére.    
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
IX.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Piac belső területrendezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Dénes Anita: A Bíráló Bizottság megvizsgálta a beérkezett ajánlatokat és megállapította, hogy 
hiánypótlás szükséges az ajánlatot tevők részéről. Ezt két ajánlattevő teljesítette, majd a 
Bíráló Bizottság ismét megvizsgálta azokat. Megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a 
KELI-BAU Kft. adta. Az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik, az egyik 
megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt, a másik pedig a KELI-BAU Kft-t hirdeti ki 
nyertesnek.  
A megvalósításhoz szükséges 67.233.- Ft önerő is, mivel ennyi a különbség az elnyert 
pénzösszeg és az ajánlati ár között.  
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Farkas Attila: Ezt az összeget a rendkívüli kormányzati támogatásból tudják fedezni. A piac 
korszerűsítése valószínűleg  több piaci napot is érinteni fog, tehát kéri a lakosság türelmét.  
 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
mindkét határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja az I.  határozati javaslatot. Ehhez név szerinti szavazás 
szükséges.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
Név szerinti szavazás: Farkas Attila igen, Bodrogi István igen, Takácsn Salamon Katalin 
igen, Szabó Ádám igen,  dr. Kanyó Roland igen,  Zeke Tamás igen.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2020. (I. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Pásztó, piac 
belső terület rendezése” 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 piac belső terület rendezése” tárgyú – a Kbt. 115. § szerinti – hirdetmény 
közzététele nélküli eljárás eredményes.  
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, alpolgármester 
 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2020. (I. 30.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Pásztó, piac 
belső terület rendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület megálla-
pítja, hogy KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 Szécsényfelfalu, Hrsz. 
350/4.) és a Fort-Bau Therm  Kft. (1074 Budapest, Dohány utca 29.) ajánlata ér-
vényes, a benyújtott igazolások alapján nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, az 
ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 
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2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület megálla-
pítja, hogy a „Pásztó piac belső terület rendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
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 nettó 
37.839.275,- Ft, azaz bruttó 48.055.879,- Ft értékben - a közbeszerzési eljárás le-
folytatásával megbízott cég által előkészített - szerződést kössön a KELI-BAU 
Építőipari és Szolgáltató Kft-vel. 
 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület megálla-
pítja, hogy a „Pásztó piac belső terület rendezése” kivitelezési költsége bruttó 
48.055.879,- Ft, melyből bruttó 47.988.646,- Ft kormányzati támogatás, 67.233,- Ft 
saját forrás, melyet a 2020 költségvetésből biztosítja. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, alpolgármester 
 
X.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat önkormányzati tulajdonú földterületek kijelöléséről mezőgazdasági 
közmunkaprogram megvalósításának biztosítására 
Előterjesztő:  Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A Start munkaprogram mezőgazdasági részének megvalósításához szükséges a 
földterületek átadása.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: 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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2020. (I. 30.) számú határozata 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú földterületek 
kijelöléséről mezőgazdasági közmunkaprogram megvalósításának biztosítására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
A képviselő-testület mezőgazdasági közmunkaprogram megvalósításának biztosítására jelöli 
ki az alábbi kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat: 
Pásztó 8369 hrsz-ú 1 HA 6711 m2 területű gyep, legelő belterületi zártkerti ingatlan; 
Pásztó 8370 hrsz-ú 5063 m2 erdő, gyep, legelő belterületi zártkerti ingatlan; 
Pásztó 2950/40 hrsz-ú 5950 m2 beépítetlen belterület; 
Pásztó 0167/1 hrsz-ú 3HA 1838 m2 külterületi szántó; 
Pásztó 2800 hrsz-ú 2 HA 1131 m2 belterületi szántó. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a földterületek adásvétele és bérbeadása esetén jelen határozat 
figyelembevételével járjon el. 
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: polgármester, érintett ügyintéző  
 
Dr. Halász István érkezik, 7 képviselő van jelen.  
 
XI.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Arra tesz javaslatot, hogy mind a nyomdai munkára, mind a főszerkesztői 
feladatok ellátására írjon ki pályázatot a képviselő-testület. 
A korábbiak 2019. decemberében lejártak.  
A Pásztói Hírlap kéthavonta fog megjelenni és havonta egy alkalommal Pásztó kap egy oldalt 
a Nógrád megyei Hírlapban is.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociáis Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF 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 
15/2020. (I. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Hírlap kiadásával  
kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatok   
ellátására a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint. 
 
 Határidő: felhívás megjelentetésére 2020. február 3. 
 Felelős: polgármester 
 
A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak ellátására a 
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint. 
  
 Határidő: felhívás megjelentetésére 2020. február 3.  
            Felelős: polgármester 
 
XII.NAPIRENDI PONT: 
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Javaslat Őszirózsa Nyugdíjas Klub egyedi támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 
Farkas Attila: Minden év elején szervezi a nyugdíjasklub a kirándulást. Mivel még a civil 
pályázat nincs kiírva, egyedileg bírálja el kérelmüket a testület. Tegnap a bizottsági ülésen 
felvetődött, hogy rendszeresítsenek egy egységes formanyomtatványt az egyedi kérelmekre is.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociáis Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF 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 
16/2020. (I. 30.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az  Öszirózsa Nyugdíjas Klub 
kérelmét,  a  harkányi kirándulás utazási költségeihez,  160.000- Ft támogatást biztosít . 

Az egyesület a támogatási összeggel 2021. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2021. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
XIII.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde tagintézményeinek nyári zárva tartására 
Előterjesztő: Nagy Józsefné intézményvezető 
 
Nagy Józsefné: A nyári ügyeleti rendről a szülőket február 15-ig kell értesíteni, azért 
terjesztették be most a javaslatot. 
Az egyik dátumnál elírás történt, melyet már kijavítottak.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociáis Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
17/2020. (I. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az óvodák nyári zárva tartását, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) 
bekezdése alapján a bölcsőde nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Százszorszép Óvoda:   2020.06.22. – 2020.07.17. 
Hétpettyes Tagóvoda:   2020.07.20. – 2020.08.19. 
Pitypang Tagóvoda:   2020.07.20. – 2020.08.19. 
Bölcsőde:    2020.08.03. – 2020.08.28.  
 
A zárva tartások idején az óvodában ügyeletet tartanak a következők szerint: 
Hétpettyes Tagóvoda:   2020.06.22. – 2020.07.17. 
Százszorszép Óvoda:    2020.07.20. – 2020.08.19. 
 
A zárva tartásról a szülőket 2020. február 15-ig értesíteni kell. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: óvodavezető 
 
XIV.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő – volt bérlő által felhalmozott – közüzemi 
tartozás rendezésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: 2015-ben az egyik önkormányzati ingatlant bérbe adta a képviselő-testület. A 
bérlő jelentős tartozást halmozott fel az évek során, majd 2019-ben elhagyta a lakást. Jelenleg 
a közüzemi tartozások miatt az órákat nem lehet átírni. Javasolja, hogy a felhalmozott 
tartozást rendezze az önkormányzat, viszont a Városgazdálkodási Kft. tegyen meg mindent az 
összeg  behajtása érdekében.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a saját ülésén megtárgyalta az 
előterjesztést és próbált mélyebben a dolgok mögé nézni, Eléggé visszás a helyzet, ezért 
mindenképpen javasolják, hogy a Kft. hajtsa be a tartozást. Ettől függetlenül elfogadásra 
javasolják a határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
18/2020. (I. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Szűcs Viktor a Pásztó, 
Cserhát ln. 6. I/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan volt bérlője közüzemi 
tartozásainak (gázdíj+vízdíj összegét 108.206.-Ft) a lakásbérleti díjak bevétel terhére történő 
kiegyenlítse iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Szűcs Viktor 
kérelmének helyt ad és a Pásztó, Cserhát ln. 6. I/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan volt bérlője közüzemi tartozásainak (gázdíj+vízdíj összegét 108.206.-Ft) a 
lakásbérleti díjak bevétel terhére történő kiegyenlítését jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
igazgatóját, hogy a Pásztó, Cserhát ln. 6. I/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
volt bérlője közüzemi, lakbér és közös költség tartozásainak behajtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 
XV.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat „Pásztó, ipari terület infrastrukturális fejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Ez szintén egy TOP-os, 2016-os pályázat, amelyet már tavaly decemberben  be 
kellett volna fejezni. Itt már ténylegesen elindul a közbeszerzési eljárás. Kíváncsian várja, 
mire lesz elég az elnyert pénz.  
 
Dénes Anita: A  Zöld városhoz képest itt annyival előbbre tartunk, hogy már megvan a 
tanúsítvány a nyílt közbeszerzési eljárás elindítására. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
19/2020. (I. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerint „Pásztó, ipari 
terület infrastruktúrális fejlesztés” tárgyú ajánlati felhívást, valamint a jóváhagyott 
dokumentumok alapján a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
- hirdetmény közzétételével történő – megindítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
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XVI.NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek 
 
Farkas Attila: Az egyebek után lesz egy zárt ülés, majd 17.00 órától közmeghallgatás. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a jövő héten, február 5-én rendkívüli ülésen tárgyalják a város 
2020. évi költségvetését, előtte pedig 14.00 órától az E-ON szakemberei tartanak egy 
tájékoztatót Pásztó közvilágításának helyzetéről, a korszerűsítési  lehetőségekről.  A 
képviselőknek kötelező a részvétel, a bizottsági tagoknak ajánlott. Sajnos mindenki 
tapasztalja, hogy egyre több probléma van a közvilágítással. Sokszor 8-10 napba is beletelik, 
míg kijavítják a hibát. A gyakori meghibásodás oka, hogy ezeket az égőket már nem gyártják 
és a cseréket használt, de még működő égőkkel tudják megoldani. Ezek viszont hamarabb is 
hibásodnak meg.  
 
Mivel nincs több hozzászólás, a képviselő-testület zárt üléssel folytatja a munkát. 
 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  
 
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 Farkas Attila      dr. Sándor Balázs 
 polgármester               jegyző 
 


