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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 20-i rendkívüli 
üléséről.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, dr. Halász István, 
Takácsné Salamon Katalin, Szabó Ádám,  Zeke Tamás, Káposzta Csaba, Veres Róbert 
képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző,   Szűcs Katalin Pásztói Gondozási Központ mb. vezetője, Majorné 
Nagy Mónika, Pásztói Gondozási Központ intézményvezetői állására pályázó, 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  8 fő jelen van.    
 
Farkas Attila: Javaslatot tesz az ülés napirendjére azzal a módosítással, hogy  a 2. és 3. napirendi 
pontot  cseréljék meg.  
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
61/2020. (VII. 20.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Javaslat a 485890 azonosítószámon benyújtott vis maior pályázattal kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

2. Javaslat a Pásztói Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás 
ellátására beérkezett pályázat/ok elbírálására (zárt) 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

3. Javaslat iskolabusz üzemeltetésére beérkezett ajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

4. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítására (zárt) 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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I. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a 485890 azonosítószámon benyújtott vis maior pályázattal kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila: A bizottsági ülésen minden lényeges dolgot megbeszéltek az előterjesztéssel 
kapcsolatban.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: 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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
62/2020. (VII. 20.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a 485890 
azonosítószámon benyújtott Vis maior pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tá-
mogatás címen a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatot támogatja. 

 A káresemény megnevezése: ár- és belvízvédelmi vízilétesítmény károsodása, helye 
 Mátrakeresztes, Ravasz patak (hrsz.4927) Tóthegyes út 3. szám előtt. 

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a káresemény-

nyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  
 

3. A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége: nettó 
17.288.800,- Ft  azaz bruttó 21.956.776,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat rész-
ben tudja fedezni. 
 

4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy a káresemény 
forrásösszetétele a következő:  

• Saját forrás: 30 %, nettó 5.186.640,- Ft, azaz 6.587.033,- Ft. 
• Vis maior támogatási igény:70 %, nettó 12.102.160,- Ft, azaz 15.369.740,- 

Ft. 
 

5. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem ren-
delkezik.  
 

6. Az önkormányzat az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.  
 



3 
 

7. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület vállalja, a károsodott ingatlannak a 
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállí-
tását.  
 

8. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület nyilatkozik és vállalja, hogy a saját for-
rás összegét bruttó 6.587.033,- Ft-ot a jövő évi költségvetési rendeletében biztosítja. 
 

9. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, akadá-
lyoztatása esetén az alpolgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat 
aláírja. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, alpolgármester 
 
Farkas Attila: A 2. napirendi pontot a pályázó nyilatkozata alapján zárt ülésen tárgyalja a 
képviselő-testület. Az ülésteremben minden jelenlévő maradhat, mivel csak a döntéshozásban 
illetékesek, illetve a hivatal munkatársai vannak jelen.  
 
A zárt ülésről külön jkv. készül. 
 
III.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat iskolabusz üzemeltetésére beérkezett ajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A bizottsági ülésen elhangzottak azok a lényeges információk, melyek alapján 
nem javasolják a  benyújtott pályázatok elfogadását. Emiatt új határozati javaslatot terjeszt elő 
az alábbiak szerint: 

„Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolabusz üzemeltetésére kiírt 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  
Felhatalmazza a polgármestert,  új pályázat kiírására, melyben pályázati feltételként szabják 
meg,  hogy a pályázónak nullás NAV adóigazolással kell rendelkeznie.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, városüzemeltetési osztályvezető” 
 
Kéri, hogy az ismertetett határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az ismertetett 
határozati javaslatot javasolja elfogadásra. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja az új  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 
64/2020. (VII. 20.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Iskolabusz 
üzemeltetésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolabusz üzemeltetésére kiírt  
    pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  
 
2. Felhatalmazza a polgármestert  új pályázat kiírására, melyben pályázati feltételként  
    szabják meg,  hogy a pályázónak nullás NAV adóigazolással kell rendelkeznie.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, városüzemeltetési osztályvezető 
 
Farkas Attila: A 4. napirendi pontot szintén zárt ülésen szükséges tárgyalni. 
 
A  zárt ülésről külön jkv. készül.  
 
Farkas Attila: Tájékoztatja a képviselőket, hogy júliusban még várható egy rendkívüli ülés, 
határidős döntések miatt. 
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f. 
 
 

 
            Farkas Attila          dr. Sándor Balázs 
            polgármester                                                                           jegyző 

 
 

 
 


