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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 27-i üléséről.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, dr. Halász István, 
Takácsné Salamon Katalin, Szabó Ádám,  dr. Kanyó Roland,  Káposzta Csaba, Veres Róbert, 
Zeke Tamás képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző,   Oláhné Csákvári Gabriella, dr. Hír János intézményvezetők, Szűcs 
Viktor VG. Kft. vezetője, Dr. Oravecz György VG.Kft. főkönvvelője,  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  9 fő jelen van.      
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbi módosításokkal.   
 
Új napirendi pont felvétele szükséges, ezt  15.-ként tárgyalja meg a testület. A napirend címe: 
Javaslat a Pásztói Sport Klub rendkívüli támogatási kérelmének elbírálására 
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 

 
Dr. Halász István: Javasolja, hogy a meghívóban 6. napirendi pontként szereplő, Javaslat a 
Szent Gyermekség Műve Pásztói csoportja egyedi támogatási kérelmének elbírálására című 
előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület,  illetve a Városgazdálkodási Kft. üzleti 
terve is tárgyalható zárt ülésen az előterjesztés szerint. Azt is javasolja, hogy a zárt ülésen 
tárgyalandó napirendeket  az Egyebek után vitassa meg a testület. 
 
Farkas Attila: Erről szavaznia kell a testületnek. 

Szavazásra bocsátja.  

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 nem szavazat mellett elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
22/2020. (II. 27.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a Szent Gyermekség Műve Pásztói csoportja egyedi 
támogatási kérelméről szóló javaslatot. 

Farkas Attila: Miután elfogadták a zárt ülésre tett javaslatot, így javasolja, hogy az Egyebek 
napirendi pont után, 16.-ként tárgyalják a Szent Gyermekség Műve Pásztói csoportja egyedi 
támogatási kérelmét. A Városgazdálkodási Kft.  üzleti tervével kapcsolatban elmondja, hogy a 
tegnapi bizottsági ülésen még úgy gondolta, hogy indokolt lesz a zárt ülése, mára azonban ez 
változott, így nyilvános ülésen fogják tárgyalni.  

Szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
23/2020. (II. 27.) számú határozata 

A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

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

2. Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

3. Beszámoló a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 
 

4. Javaslat civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 

5. Javaslat a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak és nyomdai munkáinak 
ellátására beérkezett ajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

6. Javaslat a Pásztói Plébánia kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

7. Javaslat BMW márkatalálkozó támogatására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

8. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti 
tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 

9. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél keletkező elévült 
követelések leírására 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 

10. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
telephelybejegyzéshez és törléshez szükséges hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

11. Javaslat a Pásztói Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás 
ellátására szóló pályázat kiírására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

12. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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13. Javaslat a polgármester gépkocsi használatára 
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

14. Javaslat a Pásztói Sport Klub rendkívüli támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok  
 

15. Egyebek 
 

16. Javaslat a Szent Gyermekség Műve Pásztói csoportja egyedi támogatási kérelmének 
elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Elsőként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szavazzon a testület. 
 
Szavazásra bocsátja a 10/2020. (I.30.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
24/2020. (II. 27.) számú határozata 
 

A képviselő-testület a 10/2020. (I.30.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  

Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a 11/2020. (I.30.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
25/2020. (II. 27.) számú határozata 

A képviselő-testület a 11/2020. (I.30.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  

Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a 13/2020. (I.30.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
26/2020. (II. 27.) számú határozata 

A képviselő-testület a 13/2020. (I.30.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  

Farkas Attila: Szavazásra bocsátja a 19/2020. (I.30.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
27/2020. (II. 27.) számú határozata 

A képviselő-testület a 19/2020. (I.30.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  

Farkas Attila: A két ülés között történtekről az alábbi tájékoztatást adja. A  K & H Pásztói 
Fiókjának új vezetői tettek egy bemutatkozó látogatást.  
A BAUMIT Kft-től is voltak nála, érdeklődtek, hogy mikor lesz kész az Északi iparterület. 
Keresnének egy új telephelyet, vagy egy másik útvonalat, ami a jelenlegi telephely 
megközelítését célozza. Tárgyalt az E-Onnal is, de erről kaptak tájékoztatást a képviselők.  
Látogatást tettek az új megyei Rendőrfőkapitány Asszonynál, akivel a kamerarendszerről is 
tárgyaltak.  
A könyvtár épületénél rendkívüli intézkedést kellett tenni az ablakok javítása céljából. Az 
épület a 80-as évek elején készült, nagyon megromlott az állaga.  
Az identitás pályázattal kapcsolatban a tari polgármesternél tartottak egyeztetést, ugyanis ebben 
az évben is lesz identitás napi rendezvény. A Pásztói Rendőrkapitányságnak is új bűnügyi 
osztályvezetője van, akivel szintén találkoztak.  
A Foglalkoztatási Paktumnak is volt egy ülése Pásztón. Ezen kívül részt vett a Dél-Nógrádi 
Vízmű Kft. FEB ülésén. Beindult a farsangi szezon, így több iskolai és óvodai farsangi bálon 
vett részt.  A Művelődési Központban volt egy vállalkozói fórum, illetve a héten látogatást tett 
nála Kobka Viktor, a kölyökfoci egyesület vezetője, akivel egyeztettek az április 4-én 
megrendezésre kerülő pályaavatóról.  
Szintén ezen a héten egyeztettek az építésügyi hatósági feladatok átadásával kapcsolatban a  
Nógrád Megyei Kormányhivatallal. Tegnap Bátonyterenyén volt egy Kelet-Nógrádi gazdasági 
konferencia, melyen szintén részt vett. A mai napon pedig Dél-Franciaországból voltak diákok 
a Polgármesteri Hivatalban, akik a Gimnázium francia tagozatának vendégei. 
Végül egy kezdeményezésről ad tájékoztatást, mely tavaly indult Székelyföldről. Ennek 
lényege,  hogy az Európai Unióban vannak olyan őshonos kisebbségek, melyek helyzetével illő 
lenne foglalkozni, ezért aláírás gyűjtést szerveznek, hogy erre felhívják az Uniós döntéshozók 
figyelmét. Szeretnék elérni, hogy autonómiát kapjanak. Egymillió aláírásra lenne szükség, mely 
elsősorban online teljesíthető. Mivel nagyon sok idős ember nem használja az internetet, 
felhívja a figyelmet arra, hogy aki tud, segítsen nekik, hogy minél több aláírást gyűjthessenek.  
Jelenleg az aláírások száma kb. 100 ezer. Nagyon szégyenteljes lenne, ha a Kárpát-medencében 
élő magyaroktól nem jönne össze az 1 millió aláírás.  
Az ülés előtt Káposzta Csaba képviselő átadott egy levelet, melyet Illés Rudolf  a Pásztói 
Patrióták nevében írt, szintén ezzel a témával kapcsolatban. Felolvassa. (A levél a jkv-höz 
mellékelve).  
Azóta kiderült, hogy nem csak online, hanem nyomtatott formában is lehet aláírást gyűjteni.  
Az a kérése Illés Rudolfnak viszont nem  teljesíthető, hogy ebben az önkormányzat is segítsen. 
Ugyanis aláírást gyűjteni sem az önkormányzat, sem az intézmények dolgozóinak nem lehet. 
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Úgy érzi, ha valakiben van egy cseppnyi magyar érzelem, ezt az aláírást meg kell tennie, 
politikai hovatartozásra való tekintet  nélkül.  
 
Szavazásra  bocsátja a két ülés között történt eseményekről adott tájékoztatást.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
28/2020. (II. 27.) számú határozata 

A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről  adott tájékoztatást 
elfogadta.  

II. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

      Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Az elmúlt két évben személyesen is többször tapasztalta, hogy a pásztói 
polgárokat megosztja az avarégetés engedélyezése. Többen is megkeresték azzal kapcsolatban, 
hogy ezt tiltsa be az önkormányzat.  Hivatkoztak arra, hogy káros az egészségre és sokan nem 
csak avart égetnek,  hanem más egyéb hulladékot is. Vannak viszont olyan lakók is, akik 
igénylik, hogy lehessen avart és kerti hulladékot égetni. 
A mai döntéssel egy nappal csökkentenék az avarégetés lehetőségét, azaz eddig minden héten 
hétfői  és csütörtöki napon volt erre lehetőség, márciustól viszont csak csütörtöki napon lehetne 
égetni.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
rendelet-tervezetet.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete  
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve). 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 
Beszámoló a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 
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Dr. Sándor Balázs: A tegnapi bizottsági ülésen is elmondta, arra kérte a kollégákat, hogy a 
lehető legrövidebbre fogják a mondanivalójukat és próbálják meg kb. 25 oldalban 
maximalizálni a beszámolót. Ez a törekvések ellenére sem sikerült, ami azt jelenti, hogy sok 
volt a munka.  Ezúton is megköszöni mindenkinek, aki támogatta a Polgármesteri Hivatal 
munkáját.  
 
Farkas Attila: Tegnap a bizottsági ülésen Káposzta Csaba képviselő feltett egy kérdést, melyre 
akkor nem tudott válaszolni. Ezt most megtenné. A kérdés a Szondy út felújításával kapcsolatos 
összegre vonatkozott, hogy miért magasabb az önerő, mint a pályázati támogatás.  
Mivel Pásztó adóerő képessége jelentősen nőtt az utóbbi években, ezért a belügyminisztériumi 
pályázatoknál csak 65 %-os támogatásban részesülhet, illetve a másik kitétel, hogy ez 
maximum 15 millió Ft lehet. Tehát ezért magasabb az önerő.  
 
Káposzta Csaba: Még így is jobban járunk, mintha az egészet az önkormányzatnak kellene 
fizetni. Azért jobban oda kellene figyelni a pályázatokra, hátha van ettől is kedvezőbb. 
 
Farkas Attila: Ennél kedvezőbb nincs, a pályázati kiírásokra az önkormányzatnak nincs 
ráhatása.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi  Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
29/2020. (II. 27.) számú határozata 
 
A képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 2019. évi 
munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.  
 

IV. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására 
 Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 

 
Káposzta Csaba: Most már hatodik vagy hetedik éve, hogy a civil és sport támogatások 
igényléséhez ugyanaz az adatlap került kiadásra. Az idén kissé módosítottak rajta. Megköszöni  
a Polgármester úrnak és a képviselő-testületnek, hogy a keretösszeget az idén is megemelték.  
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Azt kéri a civil és sport szervezetektől, hogy ezen az adatlapon nyújtsák be támogatási 
igényüket, mert évközben rendkívüli támogatásra nem nagyon lesz lehetőség.  
 
Farkas Attila: Valóban megújult az adatlap és március 1-jétől csak ezen a nyomtatványon lehet 
támogatást kérni. Online is letölthető a város honlapjáról. Ez vonatkozik az év közben, soron 
kívül benyújtott igényekre is, bár rendkívülinek csak olyan kérelmet lesz módjukban elfogadni, 
amelyről tényleg nem lehetett előre tudni, hogy meg fog valósulni. Ha nem tartják be a 
szabályokat, komolytalanná válik az egész pályázati eljárás.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: 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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
30/2020. (II. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 2020. évi 
pénzügyi támogatás odaítélésére vonatkozó pályázat kiírására készült javaslatot és azt a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  
 
A képviselő-testület a pályázati kiírást a helyben szokásos módon teszi közzé. 
 
Határidő: 2020. március 03. 
Felelős: polgármester 
 

V. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak és nyomdai munkáinak ellátására 
beérkezett ajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Három ajánlat érkezett a nyomdai munkákra. Sajnos egyik sem helyi vagy 
Nógrád megyei vállalkozás. A legkedvezőbb ajánlatot tevő Visual Print Kft-t  javasolják 
megbízni.  
A főszerkesztői feladatok ellátására két pályázat érkezett. A kedvezőbb ajánlatot Lakatos 
Katalin adta, ezért őt javasolja megbízni a főszerkesztői feladattal.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
mindkét határozati javaslatot. 
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Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra 
mindkét javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja az I.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
31/2020. (II. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkező ajánlatok ismeretében, a 
legkedvezőbb ajánlatot adó Visual Print Kft.-t bízza meg 2020. március 1-jétől 2024. 
szeptember 30-ig a Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak ellátásával. 
Felhatalmazza polgármesterét a pályázati kiírásnak és a pályázó ajánlatának megfelelő 
tartalmú szerződés megkötésére. 
 
Felelős:     polgármester 
Határidő:  szöveg szerint 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
32/2020. (II. 27.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkező ajánlatok ismeretében, a 
legkedvezőbb ajánlatot adó Lakatos Katalint bízza meg 2020. március 1-jétől 2024. szeptember 
30-ig a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak ellátásával. Felhatalmazza 
polgármesterét a pályázati kiírásnak és a pályázó ajánlatának megfelelő tartalmú szerződés 
megkötésére. 
Felelős:     polgármester 
Határidő:  szöveg szerint 
 

VI. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Pásztói Plébánia kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: A plébánia támogatási kérelmet nyújtott be három dologra. Az egyházak 
Magyarországon nem tartoznak az önkormányzathoz, viszont javasolta a bizottsági ülésen, 
hogy legalább egy dologban nyújtsanak támogatást. Tavaly segítséget nyújtott az önkormányzat 
a Zsigmond Király Általános Iskolának, ami KLIK fenntartású, illetve a gimnázium francia 
tagozatának lépcsőjét is megcsináltuk, az sem a mi feladatunk lett volna.  Ezért is tette azt a 
javaslatot, hogy a Hasznosi közössági ház felújításához járuljanak hozzá, hiszen azt is a 
településen lakó emberek használják.  
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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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
33/2020. (II. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Plébánia  kérelmének elbírálására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Pásztói Plébánia épület-karbantartással kapcsolatos kérelmét támogatja, 1.410.000,- Ft 
értékben, mely a Pásztói Plébániához tartozó hasznosi közösségi ház karbantartására és 
javítására használható fel. 
 
A támogatást a Képviselő-testület a 2020-as költségvetésből átcsoportosítással biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Pásztói Plébániát 
tájékoztassa. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: polgármester 
 

VII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat BMW márkatalálkozó támogatására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: A BMW találkozó már több éve kerül megrendezésre Pásztón, mely sikeres, 
országos rendezvénnyé nőtte ki magát. Most olyan kérés is szerepel, hogy a BMW találkozón 
részt vevők a strandot is használhassák ingyen. Ezt a bizottsági ülésen megvitatták és arra a 
kompromisszumos megoldásra jutottak, hogy a találkozóra érkező regisztrált autótulajdonosok 
kapjanak ingyenes strandbelépőt is.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Az Együttműködési megállapodásban pontosítani kell a kérelmező, szervező 
Kanyó Bence adatait. 
 
Dr. Sándor Balázs: Természetesen pontosítani fogják, ez még csak egy tervezet, melyben 
vannak még kipontozott, egyeztetést igénylő részek. A határozati javaslatban szereplő 
módosítást is be fogják építeni a megállapodásba, hogy tisztában legyenek a feltételekkel. Azzal 
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egészítené még ki a határozati javaslatot és a megállapodást is, hogy a rendezvény napja előtt 
két héttel a felek tartsanak helyszíni bejárást.  
 
Zeke Tamás: Kipontozva szerepel, hogy faházat is rendelkezésre bocsátunk. Van-e jelentősége, 
hogy mennyit? 
 
Farkas Attila: Az is a bejárás alkalmával derül ki, hogy egy vagy két faházat igényelnek-e. 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a  
módosított határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
34/2020. (II. 27.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a BMW E39 Klub Magyarország 
kérelmét a 2020.07.25.-ére tervezett BMW találkozó megszervezéséről. 
 

1. Az Önkormányzat a rendezvényhez a pásztói strand területét és a bitumenes pályát 
ingyenesen biztosítja. Egyben kiköti, hogy a területen a gépkocsik maximális sebessége 
5 km/h lehet.  
 

2. Az Önkormányzat a rendezvény területén a rendezvény időtartama alatt 2 db 
szeméttároló elhelyezését és ürítését, valamint a rendezvényre érkező – külön 
karszalaggal rendelkező, a találkozón az autó tulajdonosaként regisztrált  – résztvevők 
szabad bejárását biztosítja a Pásztói Strandfürdő területére. 
 

3. Az Önkormányzat a rendezvény ideje alatt biztosítja a  faház ingyenes használatát. 
 

4. Felhívja a rendező figyelmét, hogy a rendezvény időpontja előtt két héttel vegye fel a 
kapcsolatot a strand üzemeltetőjével a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft.-vel a területrendezés, a faház/ak felállítása és a szeméttároló edények elhelyezése 
okán. 
 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 
mentén megállapodást kössön Kanyó Bence (BMW E39 Klub Magyarország ) 
kérelmezővel.   
 

6. A biztonságos lebonyolításért és a rendezvényen történő bárminemű balesetekért, 
károkért a rendező felel. 
 

7. A rendezvény napja előtt 2 héttel helyszíni bejárást kell tartani.  
 

Felelős: polgármester  

Határidő: értelemszerűen 
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VIII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti 
tervének elfogadására 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 

 
Szűcs Viktor: Tegnap a bizottsági ülésen elhangzott, hogy ismertessenek bizonyos státuszokat, 
viszont az csak zárt ülésen lehetséges. 
 
Farkas Attila: Természetesen ezt valóban csak zárt ülésen lehet megtenni, viszont tegnap óta 
átgondolta és azt kéri a Városgazdálkodási Kft-től, hogy a következő képviselő-testületi ülésre 
készítsenek a dolgozókról egy pontos kimutatást névvel, státusszal, a tevékenység rövid 
ismertetésével, illetve hogy egy-egy munkarész a munkaidejéből mennyi időt tölt ki. Tudja, 
hogy vannak szezonális munkák, ezt nyilván így kell feltüntetni.  
A következő testületi ülésen ezt természetesen zárt ülésen fogják tárgyalni.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Farkas Attila: Mindezt azért szeretnék látni, mert nagyon nehéz év előtt állunk. Mostanra lépnek 
a megvalósulás fázisába a TOP-os pályázatok és ez nem kevés kiadással fog járni. Minden 
intézménynél a költségvetés tervezésekor elvégezték ugyanezt a vizsgálatot, mindenütt a 
legminimálisabb létszámmal dolgoznak.  A Városgazdálkodási Kft-nél ez elmaradt.  
 
Káposzta Csaba: A Városgazdálkodási Kft. sok olyan dolgot is elvégez, ami nem az ő feladatuk 
lenne, ez mind plusz kiadás számukra. Megköszöni a Városgazdálkodási Kft. dolgozóinak mind 
a Strandon, mind az Ifjúsági Táborban végzett munkáját.  
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a  
Városgazálkodási Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
35/2020. (II. 27.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét elfogadja. 
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IX. NAPIRENDI PONT: 
 

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél keletkező elévült 
követelések leírására 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 

 
Szűcs Viktor: Ez az előterjesztés arról szól, hogy 2014-ben a Kft-nek tartozók felhalmozott 
tartozásai már elévültek.  Jogi úton a NAV is megpróbálta behajtani, sok esetben nem sikerült. 
Erről a NAV értesítette is a Kft-t. Ezeket  az elévült  tartozásokat a könyvelésből ki kell vezetni, 
ehhez az önkormányzat hozzájárulása szükséges.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Sándor Balázs: Nem csak a hulladék szállítással, hanem más kintlévőségekkel összefüggő 
tartozások leírása is szóba került, mint pl. a lakbértartozások. A Kft. megtette a tőle elvárható 
szükséges intézkedéseket a tartozások behajtására, kevés eredménnyel.  A legfajsúlyosabb 
szankció a lakásbérleti szerződés felmondása lenne. A lakástörvény szerint, aki nem fizeti a  
lakbért, 8 napon belül föl kell szólítani és amennyiben az írásbeli felszólításra 8 napon belül 
nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy a bérleti szerződés felmondását lehet 
kezdeményezni. Azonnali hatályú felmondással is lehet élni. Egyszerűbb lenne, ha ezek már 
eleve rögzítve lennének a szerződésben, ezért kéri is, hogy a jövőben így kössenek új bérleti 
szerződéseket, hivatkozva a lakástörvény ide vonatkozó §-aira.  
 
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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
36/2020. (II. 27.) számú határozata 

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. behajthatatlan követelés leírására vonatkozó 
javaslatát és az alábbi határozatot hozza: 
1./ A Képviselő-testületet, az alábbi behajthatatlannak minősülő követelések leírását 
engedélyezi mivel a törvényi előírások Szt. 65. § (7) bekezdés alapján a mérlegben 
behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A fenti követelések a Szt. 3 § (1) 10.pont e) és 
g)  pontja alapján behajthatatlannak minősülnek, ezért a társaság könyveiben nem 
szerepelhetnek, hitelezési veszteségként le kell írni. 

- Hulladékkezelési díj behajthatatlan, elévült követelés leírás                2.460.278,-Ft 
  (öt éven túli hulladékkezelési díj követelések összege)  
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- Behajthatatlan, elévült követelés leírás (egyéb vevők)                            179.013,-Ft          

Mindösszesen:                                                                                         2.639.291,-Ft 
 

Felelős: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 

Határidő: 2020. március 31. 

X. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. telephelybejegyzéshez és 
törléshez szükséges hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
37/2020. (II. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. telephelybejegyzéshez és törléshez szükséges hozzájárulás 
megadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat, mint a Pásztó belterület, 2812 hrsz. alatti, természetben 3060 
Pásztó, Mágnes utca 2812 hrsz. alatt található ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 3060 
Pásztó, Kossuth Lajos út 116., Cg: 12-09-002518, adószáma: 11208790-2-12) az ingatlant 
határozatlan időre telephelyként használja, és a hatósági nyilvántartásokban az ingatlan címét 
telephelyként bejegyeztesse. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat hozzájárul, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Kossuth Lajos út 116., Cg: 12-09-002518, adószáma: 
11208790-2-12) alapító okiratában korábban telephelyként bejegyzett 3060 Pásztó, Fő utca 
59., valamint a 3060 Pásztó, Csillag tér 16. sz. alatti ingatlanokat a hatósági 
nyilvántartásokból törölje.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: VG. Kft. ügyvezető igazgatója 
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XI. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Pásztói Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás 
ellátására szóló pályázat kiírására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Letelik az intézményvezető 5 évre szóló megbízása, ezért szükséges a pályázat 
kiírása.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a   határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
38/2020. (II. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény alapján: 
 
a Pásztói Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshely betöltésére 
pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint. 
Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Pásztói Gondozási Központ magasabb 
vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e határozat mellékletét képező pályázati felhívás 
megjelentetéséről. 
 
Határidő: 2020. március 6. 
Felelős: szöveg szerint 
 
A Pásztói Gondozási Központ intézményvezetői beosztásának betöltésére benyújtott 
pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló bizottságot kéri fel: 
Intézményirányítási és Szociális Bizottság Elnöke, 
Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztályának Vezetője, 
Szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma 
szerint illetékes szakmai kollégium tagja. 
 
Határidő: 2020. március 6. 
Felelős: polgármester 
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XII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi  Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a   határozati 
javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
39/2020. (II. 27.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási ütemtervéről 
szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2020. évi szabadságolási 
ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja. 
 

XIII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a polgármester gépkocsi használatára 
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
Dr, Halász István: Tegnap nem volt bizottsági ülésen és lehet, hogy szóba került amivel 
kiegészítené a határozati javaslatot. Rögzítsék azt is,  hogy belföldön és külföldön is 
használhatja a polgármester a hivatali személygépkocsit.  
 
Farkas Attila:  Ez a korábbiakban is így volt. Most azért kellett új határozat a gépkocsi 
használatról, mert új autót vásárolt az önkormányzat.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi  Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a   kiegészített 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
40/2020. (II. 27.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzatnál a polgármesteri tevékenységgel összefüggésben a gépkocsihasználatra 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. Farkas Attila polgármester részére polgármesteri tevékenységével összefüggésben 
biztosítja az RZK-740 forgalmi rendszámú KIA OPTIMA típusú személygépkocsi 
korlátlan hivatalos és magáncélú használatát külföldön és belföldön.  
 

2. Az eszközhasználattal kapcsolatban a munkaadót terhelő nyilvántartásokat és 
bevallásokat a Pásztói Polgármesteri Hivatal végzi el.  

 
XIV. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a Pásztói Sport Klub rendkívüli támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok  
 
Káposzta Csaba: Két határozati javaslat van. Az egyik  a csapatok utaztatási, működtetési 
költségeinek támogatására vonatkozik. A másik  a Hajós Alfréd úti pálya minősítéséhez és a 
pályaavatás előkészítéséhez szükséges költségek támogatására irányul. 
Kéri mindkét határozati javaslat elfogadását.  
 
Farkas Attila: Ezt a támogatást megelőlegezzük a PSK-nak az idei sport támogatási keret 
terhére.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF   Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
mindkét határozati javaslatot. 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja mindkét határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja az I.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
41/2020. (II. 27.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Sport Klub rendkívüli 
támogatási kérelmét, mely a csapatok utaztatási, működtetési költségeinek támogatására 
irányul. Ennek ismeretében, elfogadva a kérelemben leírt indoklást, az egyesület részére 
1.000.000.- Ft támogatást biztosít költségvetéséből, a civil és sport keret terhére. 
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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 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
42/2020. (II. 27.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Sport Klub rendkívüli 
támogatási kérelmét, mely a Hajós Alfréd úti pálya minősítéséhez és a pályaavatás 
előkészítéséhez szükséges költségek támogatására irányul. Ennek ismeretében, elfogadva a 
kérelemben leírt indoklást, az egyesület részére 916.000.- Ft támogatást biztosít 
költségvetéséből, a civil és sport keret terhére. 

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 
 

XV. NAPIRENDI PONT: 
 
Egyebek 
 

Káposzta Csaba: Ismét a közvilágítás problémakörét említi. Sokszor hetekig sem égnek a 
lámpák egy-egy utcában. Minél hamarabb lépni kell, mert már nagyon rossz a helyzet. Pályázni 
kellene.  

Felhívja a figyelmet arra, hogy a jó idő közeledtével a játszótéri homokozók állapotát felül kell 
vizsgálni, friss homokkal feltölteni. Ezen kívül jó lenne megoldani a letakarásukat is, hogy a 
kutyák és macskák ne menjenek bele.  

Farkas Attila: Közvilágítás terén történt előrelépés. Káposzta képviselő úr nem volt itt a múlt 
ülésen, amikor előtte az E-On szakemberei tartottak tájékoztatást, hogy milyen lehetőségeink 
lennének.  Sajnos a lámpatestek nagyon régiek, elavultak, ezért egyre több a hiba is. Ez az 
állapot csak rosszabbodni fog. Ezeket az égőket már nem is gyártják.  

Amennyiben korszerűsítenék a közvilágítást modern LED-es lámpákkal, több lámpatestet 
kellene elhelyezni és évente kb. 3-6 millió Ft-tal kerülne többe a közvilágítás. Cserébe viszont 
nem lenne vele gond kb. 30 évig.  

Sajnos az adóerőképességünk növekedése miatt az állam már nem járul hozzá a közvilágítás 
korszerűsítéséhez, azt teljes egészében a város költségvetéséből kell megoldani.  
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A játszótéri homokozókkal kapcsolatban megérti a szülők félelmeit, viszont nem tudja, hogyan 
lehetne kivitelezni a homokozók letakarását. A szülők nyáron este akár 9-10 óráig is kint 
vannak a gyerekekkel. Nem várható el a Városgazdálkodási Kft. dolgozóitól, hogy ők takarják 
be éjszaka a homokozókat. A másik dolog, hogy nincs meggyőződve arról, hogy nem rongálnák 
meg a letakarásra szolgáló eszközöket.  

Dr. Halász István: A Régi vásártér utcából jelezték, hogy egy darabig le van aszfaltozva, a vége 
viszont nincs. Ott vannak kátyús részek, ahol esős időben összegyűlik a víz. Kérik, hogy valami 
tömítő anyagot, kavicsot vagy zúzalékot vigyenek a lyukakba. 

Farkas Attila: Kéri dr. Halász Istvánt, jelezze a lakók felé, hogy ezt a kérést írásban is juttassák 
el a Műszaki Osztályra. Több olyan pont van még Pásztón, ahová kellene mart aszfalt. Ha 
esetleg hozzájutunk ilyen anyaghoz, ne kerüljön elfeledésre.  

Bodrogi István: Érkezett írásban is bejelentés, voltak is kint a helyszínen. Azért lettek kátyúk, 
mert gázvezetés miatt megbontották az aszfaltot. Meg is beszélték, hogy mihelyt lesz mart 
aszfalt, visszatöltik a gödröket.  

Dr. Sándor Balázs: Szeretné felhívni a lakosság figyelmét, hogy március 1-jétől kizárólag csak 
csütörtöki napokon lesz lehetőség avar és kerti hulladék égetésére. Kéri, hogy mindenki tartsa 
be az új szabályozást.  

Közérdekű információ, hogy az Ó-Korona Gyógyszertár 2020. április 1-jétől átköltözik a Posta 
mellé, az Invitel volt épületébe.  

Farkas Attila: Tájékoztatásul elmondja, hogy márciusban nem lesz rendes testületi ülése, hanem 
április 2-án lesz megtartva. Rendkívüli ülés március 24-én lesz, előreláthatólag.  

A képviselő-testület a 16. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.  

A zárt ülésről külön jkv. készül.  

Farkas Attila: Ismerteti a zárt ülésen elfogadott határozatot.  

Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  

 
k.m.f. 

 
 

 
 

  Farkas Attila       Dr. SándorBalázs 
 polgármester                 jegyző 
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