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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 16-i   üléséről.  
Ülés helye: Városháza, Pásztó, Kölcsey u. 35.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester,  Bodrogi István alpolgármester, dr. Halász István,  
dr. Kanyó Roland, Szabó Ádám,  Káposzta Csaba, Takácsné Salamon Katalin,   Zeke Tamás 
képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző,   Bartus László, Csépe-Ferencz Csilla,  Dénes Anita sztályvezetők, 
Majorné Nagy Monika, Oláhné Csákvári Gabriella,  dr. Hír János intézményvezetők, Gyürky 
Márta VG. Kft. ügyvezetője,  valamint Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési Osztály 
munkatársai.  
 
Az ülést az SZMSZ 24. § (1) bek. alapján  Farkas Attila polgármester távollétében Bodrogi 
István alpolgármester vezeti.  
 
Bodrogi István: Köszönti a megjelenteket.   
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 7 fő jelen van.    
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Polgármester úr hamarosan érkezik, addig viszont 
megkezdődik az ülés. Javaslatot tesz a napirendre azzal a kiegészítéssel, hogy az első 
napirendi pont 18.-ként kerüljön megtárgyalásra, valamint egy új előterjesztést szükséges 
napirendre venni, mely a  „Piaci terület megújítása” nyílt közbeszerzési eljárás megindítására 
vonatkozik.  

Megkérdezi van-e más javaslat. 

Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
184/2021. (XII. 16.) számú határozata 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

1. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének      5. sz. 
módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodására vonatkozó 
rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

3. Beszámoló az alpolgármester 2021. évben végzett munkájáról  
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester 

 
4. Beszámoló a Civil és sport kapcsolatok tanácsnoka és a Gazdasági kapcsolatok 

tanácsnoka 2021. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő:  Káposzta Csaba  Civil és sport kapcsolatok tanácsnoka              
  Veres Róbert  Gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 
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5. Javaslat a „Varázsvölgy Pásztón” eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Dénes Anita Bíráló Bizottság elnöke 
 

6. Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 
 

7. Javaslat a Pásztói Szabadidő Sportegyesület egyedi támogatási kérelmének 
elbírálásához 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

8. Javaslat a Pásztó 1973/29/A/3 hrsz-ú természetben Pásztó, Cserhát ln. 8. I/1. szám 
alatt lévő lakás eladására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

9. Javaslat a Pásztó 430 hrsz. alatt Kastélykertben lévő épület használatba adásáról 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  
 

10. Tájékoztató a mátrakeresztesi fakanál múzeum és tájház 2021. évi működéséről  
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 
 

11. Tájékoztató a mátrakeresztesi ifjúsági tábor működéséről 
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 
 

12. Javaslat közhasznú feladatok ellátására kötött keretszerződés módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  
 

13. Javaslat ügyvezetési feladatok ellátásáért jutalom megállapítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

14. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben keletkezett bérlők 
által felhalmozott tartozásokról készült tájékoztató újratárgyalása  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

15. Javaslat a Varázsvölgy projekt működéséhez szükséges szervezet létrehozására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

16. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói beosztás 
ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
17. Javaslat iskolai körzethatár megállapításának véleményezésére  

Előterjesztő: Bartus László osztályvezető  
 

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

19. Javaslat „Piaci terület megújítása” nyílt közbeszerzési eljárás megindítására. 
Előterjesztő: Dénes Anita Bírálóbizottság elnöke 
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20. Közérdekű bejelentések 

 
21. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
22. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására II. (zárt ülés) 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
I. NAPIRENDI PONT: 

 

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének  5. sz. 
módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
rendelet-módosítást.  
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.  
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság is  megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bodrogi István  szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 
19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a 2/2021.(II.10.) költségvetési rendelet 
módosításáról (A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodására vonatkozó rendelet 
elfogadására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Bodrogi István: Mint ismeretes, december 31-én a 2021. évi gazdálkodás lezárul és a 2022. 
évi költségvetés elfogadásáig ez az átmeneti rendelet lesz az irányadó.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
rendelet-tervezetet. 
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Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet 
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság is  megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
20/2021. (XII. 17.) önkormányzati    rendelete 
az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 

Beszámoló az alpolgármester 2021. évben végzett munkájáról  
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester 

 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: A beszámolóból is látható, hogy Alpolgármester Úr mennyi rendezvényen 
képviselte az önkormányzatot. Mindenki nevében megköszöni egész évben végzett munkáját.  
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolót. 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság is  megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Bodrogi István szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
185/2021. (XII. 16.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az alpolgármester 2021. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 

IV. NAPIRENDI PONT: 
 

Beszámoló a Civil és sport kapcsolatok tanácsnoka és a Gazdasági kapcsolatok 
tanácsnoka 2021. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő:  Káposzta Csaba  Civil és sport kapcsolatok tanácsnoka 

  Veres Róbert  Gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 
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Káposzta Csaba: A Pásztói Szabadidő SE. Magyar Összetartás Fogadalmi Hely Alapítói – 
Pásztói Patrióták egy levelet intézett a Képviselő-testülethez (mellékelve).  

Ennek lényege, hogy minden évben november-december hónapban tartottak egy sport és civil 
fórumot, mely az idén elmaradt a járványhelyzet miatt. Amint lehetőség lesz megtartani, a 
következő évben erre sort fognak keríteni.  

A Szabadidő SE vezetője emelt még néhány kifogást a Szabadidő Parkban a Fogadalmi Hely 
kivilágításával  kapcsolatban, melyet orvosolni fognak.  

Megköszöni minden civil és sport szervezetnek a város érdekében kifejtett egész évi 
tevékenységüket, valamint a Polgármester Úrnak, a Hivatal dolgozóinak és a Képviselő-
testületnek a segítő hozzáállást.  

Farkas Attila polgármester érkezik, átveszi az ülés vezetését. Jelen van 8 fő képviselő. 

Farkas Attila: Megköszöni a civil és sport kapcsolatok, valamint a gazdasági kapcsolatok 
tanácsnokának ezévi munkáját. A gazdasági kapcsolatok tanácsnoka, Veres Róbert igazoltan 
van távol a mai napon. 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
mindkét  beszámolót. 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a tanácsnokok beszámolóját. 
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság is  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
tanácsnokok beszámolóját.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a civil és sport kapcsolatok tanácsnokának beszámolóját.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1. tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
186/2021. (XII. 16.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil és sport kapcsolatok tanácsnoka 
2021. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és munkáját elismerve elfogadja. 

Farkas Attila szavazásra bocsátja a gazdasági  kapcsolatok tanácsnokának beszámolóját.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
187/2021. (XII. 16.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 2021. 
évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és munkáját elismerve elfogadja. 
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V. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a „Varázsvölgy Pásztón” eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás megindítására 

Előterjesztő: Dénes Anita Bíráló Bizottság elnöke 

 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság is  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
188/2021. (XII. 16.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Varázsvölgy Pásztón” eszközeinek 
beszerzése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását a határozat 1. mellékletét képező 
Ajánlattételi felhívás és Közbeszerzési Dokumentum alapján jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 

   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

VI. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 

 
Dr. Sándor Balázs: A kockázatokat felmértük, ennek figyelembe vételével készült el a belső 
ellenőrzési terv. Az ütemezés szerint fog történni az ellenőrzés annak érdekében, hogy még az 
eddiginél is hatékonyabb munkát tudjanak végezni.  
 

Kérdés  
 
Káposzta Csaba: A Városgazdálkodási Kft. miért a lista végén szerepel? Az egyik legnagyobb 
egység az ellenőrzésre kijelöltek közül. 
 
Dr. Sándor Balázs: A lista nem a sorrendiséget mutatja, hanem tulajdonképpen egy felsorolás, 
hogy hol lesz ellenőrzés. Az ellenőrzés időrendiségét nem ez a felsorolás dönti el.  
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Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
189/2021. (XII. 16.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyására készített előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület az előterjesztett 2022. évi belső ellenőrzési tervet az 
előterjesztésben szereplő feladatok meghatározásával, a melléklet szerint elfogadja. 

 Határidő: ütemezés szerint, 2022. december 31. 

 Felelős: belső ellenőrzési vezető, jegyző 

VII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztói Szabadidő Sportegyesület egyedi támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: Kaptak egy levelet a Szabadidő SE-től, melyben a tartozásaik fedezésére kérnek 
500 eFt-ot. Ennyit azonban nem tudnak adni, mert a keretből 60 eFt maradt. Ennyi támogatást 
kaphatnak.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
ÍKáposzta Csaba: Az idén kevesebb TAO pénzt kaptak és talán vissza is tartották,  a 
felhalmozott tartozás a terembérleti díjakból adódott. A fizetést nem lehet elhalasztani, ezért 
kértek rendkívüli támogatást.  
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság is  megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
190/2021. (XII. 16.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Pásztói Szabadidő 
Sportegyesület kérelmét    kosárlabda szakosztály edzőterem bérleti díjának költségeihez  
60 000 Ft   támogatást biztosít. 
 
Az egyesület a támogatási összeggel 2022. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2022. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 

VIII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztó 1973/29/A/3 hrsz-ú természetben Pásztó, Cserhát ln. 8. I/1. szám alatt lévő 
lakás eladására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A tegnapi bizottsági ülésen javasoltak egy módosítást, melyet befogadott. 
Ennek lényege, hogy a határozatba az eredeti, 9.900.000 Ft-os vételár kerüljön és amennyiben 
egyösszegben kifizeti, úgy a vételár 5 %-kal történő csökkentéssel  9.405.000 Ft lesz.  
 
Bodrogi István: A vevő és ügyvédje tudomásul vették az egyösszegű fizetés lehetőségét és 
élnek is vele. A szerződés aláírását követően utalják a vételárat.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
191/2021. (XII. 16.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Szivák Pál 
3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 8. 1/1. szám alatti lakos kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú Pásztó 1973/29/A/3 hrsz.-ú,  természetben Pásztó, Cserhát lakónegyed 8. 1/1. szám 
alatt lévő lakás eladására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Város Képviselő-testülete a Pásztó 1973/29/A/3 hrsz-ú, természetben 3060 
Pásztó, Cserhát lakónegyed 8. 1. em. 1. szám alatti kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan 9.900.000.-Ft vételáron történő értékesítéséhez a lakás 
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jelenlegi társbérlőjének, Szivák Pálnak (3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 8. 1/1.) 
történő értékesítéséhez hozzájárul. 

2. Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. 
(IX.30.) önkormányzati rendeletének 19. § /1/ bekezdése alapján, „ha a jogosult az 
egyösszegű teljesítést vállalja és a teljes vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg 
kifizeti, a vételár legfeljebb 5 %-ának megfelelő összegű árengedményt kell 
megállapítani.” 

3. A lakás vételára 9.900.000.-Ft. Egyösszegű fizetés esetén a 2. pontban meghatározott 
kedvezménnyel kell megállapítani a vételárat. 

4. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket a vevő 
viseli. 

5. A döntésről a vételi szándékot bejelentőt értesíteni kell.  
6. A Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására Pásztó Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a 
vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013.(V.2.) önkormányzati 
rendelete 6. § (6) bekezdés c) pontja, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-a jogosítja fel, amelynek alapján a Polgármester 
a képviselő testület törvényes képviselője, közjogi és polgári jogi képviseleti jog illeti 
meg. 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: polgármester, érintett ügyintéző  

IX. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztó 430 hrsz. alatt Kastélykertben lévő épület használatba adásáról 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  
 
Farkas Attila: Ezt a bérleti meghosszabbítást 2019. óta minden évben kéri a bérlő. Az 
önkormányzat ezért nem kér pénzt, cserébe rendben tartja a területet. 
A Kastélykertben a közeljövőben nem terveznek semmiféle beruházást, mivel nincs pályázati 
lehetőség. Felmerült, hogy egy nyársaló-bográcsozó hely kialakítása viszont célszerű lenne, 
mert a parkos területre szivesen mennek az emberek. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
192/2021. (XII. 16.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Turcsányi Zsolt 
3060 Pásztó, Dózsa György út 18. szám alatti lakos kastélykerti tároló használatára vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
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1. Pásztó Városi Önkormányzat én Turcsányi Zsolt 3060 Pásztó, Dózsa György út 18. 
szám alatti lakos részére a Pásztó 430 hrsz. alatt lévő 9699 m2 nagyságú 
önkormányzati tulajdonú kastélypark területén álló kb. 72 m2-es tárolót 2022. 
december 31-ig használatba adja. A használatért cserébe Turcsányi Zsolt az épületet és 
a körülötte lévő területet fenntartja, karbantartja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező használati szerződést aláírja. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről 
tájékoztassa. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 

X. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a mátrakeresztesi fakanál múzeum és tájház 2021. évi működéséről  
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 
 
Farkas Attila: Sajnos a múzeum megnyitását követően nem sokára járványhelyzet alakult ki, 
emiatt a látogatói létszám is kevés volt. Biztos abban, hogy kevesebb veszteség keletkezett 
volna, ha nincs járvány.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: A fakanál múzeum épületének tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van. 
Szükséges lenne a felújítása, figyelni  kell a pályázati lehetőségeket.  
 
Farkas Attila: Sajnos a következő évben nem valószínű, hogy lesz ilyenre pályázati lehetőség. 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
193/2021. (XII. 16.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Mátrakeresztesi Fakanál 
Múzeum és Tájház 2021. évi működéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és 
Tájház 2021. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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2. Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 29/2020. (VI.17.) számú határozata 
értelmében, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére Pásztó 
Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum 
és Tájház veszteségére biztosított támogatásból nettó 1.962.819,-Ft+ÁFA (bruttó 
2.492.780,-Ft) összeget számla ellenében átutal az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
11741024-20024073 számú bankszámlájára. 
 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
   Csépe-Ferencz Csilla pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2021. december 31. 

XI. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a mátrakeresztesi ifjúsági tábor működéséről 
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 

 
Farkas Attila: Tegnap a bizottsági ülésen szóba került a faház épületének állapota. 
Valószínűleg az elbontása lenne a legcélszerűbb, mivel nagyon rossz állapotban van. 
Remélhetőleg lesz majd pályázat, amiből újat lehet építeni.  
A többi felújítandó vagy javítandó dolgot viszont saját erőből kell megoldani, nem lehet 
azokkal esetleges pályázatra várni.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
194/2021. (XII. 16.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltett Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor 
működéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltett Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működéséről 
készített tájékoztatót elfogadja. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az üzemeltetési szerződés 
értelmében, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére Pásztó 
Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor 
üzemeltetésére biztosított támogatásból 1.317.164,-Ft+ÁFA (bruttó 1.672.798,-Ft) 
összeget számla ellenében átutal az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11741024-20024073 
számú bankszámlájára. 
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Felelős: Farkas Attila polgármester 
               Csépe-Ferencz Csilla pénzügyi osztályvezető 

Határidő: 2021. december 31. 
 
XII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat közhasznú feladatok ellátására kötött keretszerződés módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  
 
Farkas Attila: A bizottsági ülésen az a döntés született, hogy a keretszerződésből kerüljön 
törlésre a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. telephelye: 3060 Pásztó, 
Kossuth Lajos utca 116., illetve a szerződés 2./ pontjából kerüljön törlésre az alábbi sor:  

- 3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Mötv.13.§.(1) bek. 19. 
pont) 

 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
195/2021. (XII. 16.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Kossuth Lajos út 116.) 
és Pásztó Városi Önkormányzat között 2014. május 29.-én keltezett, a közhasznú feladatok 
ellátására kötött keretszerződés módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

I. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Kossuth 
Lajos út 116.) és Pásztó Városi Önkormányzat között 2014. május 29.-én kelt 
közhasznú feladatok ellátására kötött keretszerződés módosítását. 
 

II. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 3060 Pásztó, 
Kossuth Lajos út 116.) és Pásztó Városi Önkormányzat között 2014. május 29.-én 
kelt közhasznú feladatok ellátására kötött keretszerződésnek a 2015. május 19-én 
kelt 1. számú szerződésmódosítása hatályát veszti. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
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XIII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat ügyvezetési feladatok ellátásáért jutalom megállapítására 
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 a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
196/2021. (XII. 16.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának jutalom adására tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza:  

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, Gyürky Mártának az ügyvezetési 
feladatok ellátásának elismeréseként nettó 50.000.- Ft jutalmat állapít meg. 
 

2. A polgármester gondoskodik a szükséges munkaügyi iratok elkészítéséről. 
     
 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: polgármester 
 

XIV. NAPIRENDI PONT: 
 

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben keletkezett bérlők által 
felhalmozott tartozásokról készült tájékoztató újratárgyalása  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A képviselő-testület a múltkori ülésén hozott egy olyan döntést, hogy ha a bérlő 
kifizeti a tartozása felét egyösszegben, a másik felét elengedi az önkormányzat. A 
Városgazdálkodási Kft. minden tartozónak kiküldött egy felszólító levelet, melynek hatására a 
kevesebb összeggel tartozók kifizették a hátralékos összeget. Emiatt szükséges lesz újra 
tárgyalni az előterjesztést, mert más helyzet állt elő. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
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Farkas Attila szavazásra a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
197/2021. (XII. 16.) számú határozata 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január hónapban tervezett ülésén 
újra tárgyalja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben keletkezett 
lakbér és közös költség tartozásokról szóló tájékoztatót. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 172/2021. (XI.25.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Farkas Attila polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója 
Határidő: szöveg szerint 
 

XV. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a Varázsvölgy projekt működéséhez szükséges szervezet létrehozására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A Varázsvölgy pályázat 2016-ban indult és mint minden más pályázatot, nem 
csak megvalósítani kell, hanem, utána működtetni és üzemeltetni is. A pályázatban van egy 
olyan kötelező vállalás, hogy létre kell hozni egy turisztikai szervezetet a megvalósult dolgok 
működtetésére. Úgy gondolták, hogy érdemesebb lenne erre a feladatra a Városfejlesztési 
Osztály tevékenységét kiszervezni, mert a projekt menedzselésben van erre pénz. Ezért 
gondolták, hogy nem kellene külső szervezetnek kiadni a feladatokat, mert a szakemberek 
adottak. Így a Városfejlesztési Osztály meg is szűnne a Hivatalban. Az osztályon jelenleg 6 fő 
dolgozik, ebből két fő köztisztviselő, 4 fő pedig megbízási szerződéssel van alkalmazva. Az 
új szervezet 2022. február 1-től állna föl. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Zeke Tamás: Amennyiben kiszervezésre kerül a Városfejlesztési Osztály, nem fog-e gondot 
okozni a dolgozóknak, hogy nem lesznek köztisztviselők? 
 
Dr. Sándor Balázs: Nincs sehol előírva, hogy a szervezetben csak köztisztviselők lehetnek. Ez 
most így alakult, hogy köztisztviselők is dolgoznak, de a feladat nem is önkormányzati, vagy 
hatósági, így szerencsésebb, ha nem köztisztviselők látják el a feladatokat.  Ezeket a 
feladatokat eddig különböző jogviszonyú személyek végzeték, a tevékenység igen 
szerteágazó, a szervezet létrehozásával a munkavégzés is egységesebbé válik. Az 
eredményességét majd az idő eldönti.  
 
Farkas Attila: 2017-ben hozták létre a Városfejlesztési Osztályt, éppen a projektek 
megvalósításával kapcsolatban. Ha 2018-ban nincs időzi önkormányzati választás és nem 
jönnek ide azok a szakemberek, akik jelenleg is itt dolgoznak, a projektek nagy része nem 
valósult volna meg és vissza kellett volna fizetni a támogatási összegek nagy részét.  
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Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
198/2021. (XII. 16.) számú határozata 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a TOP-1.2.1-15-
NG1-2016-00018 azonosítószámú „Varázsvölgy Pásztón” c. projekt pályázati 
dokumentációjában vállaltak szerint létrehozott turisztikai attrakció működtetésére 
létrehoz egy nonprofit kft.-t. 

 
 Határidő: 2021.12.31. 
 Felelős: Farkas Attila, polgármester 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az újonnan 
létrehozandó nonprofit szervezeten belül külön működési egységként 
projektmenedzsment szervezet kerül kialakításra a városfejlesztéshez kapcsolódó 
pályázatok, projektek lebonyolítására. 

    
 Határidő: 2021.12.31. 
 Felelős: Farkas Attila, polgármester 
 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szervezet létrehozásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Farkas Attila, polgármester 
 

XVI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói beosztás 
ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Megköszöni Oláhné Csákvári Gabriella több évtizedes munkáját. Elékezett az a 
pillanat, hogy megvan a 40 éves munkaviszony, így kérte nyugdíjazását. Az utódlásról 
gondoskodni kell, ezért szükséges a pályázat kiírása.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
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Farkas Attila szavazásra a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
199/2021. (XII. 16.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 94. § (3) bekezdése 
értelmében, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és 
foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, 
valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI 
rendeletben meghatározott szabályok szerint: 

1. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetői álláshely 
betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint. 
 

2. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy 2021. december 20-ig gondoskodjon a Teleki 
László Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetői álláshely 
betöltésére kiírt, e határozat mellékletét képező pályázati felhívás megjelentetéséről. 
 

3. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetői álláshely 
betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló 
bizottságot kéri fel: 

• Intézményirányítási és Szociális Bizottság Elnöke, 
• érintett szakmai szervezetek egy-egy képviselője, 
• reprezentatív szakszervezet egy képviselője. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 

XVII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat iskolai körzethatár megállapításának véleményezésére  
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető  
 
Bartus László: Valójában ez egy formális döntés. A KLIK minden évben elkészíti a beosztást 
és megküldi az érintett településeknek, hogy a képviselő-testület jóváhagyását kérjék.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra 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 
200/2021. (XII. 16.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az iskolai körzethatár 
megállapításának véleményezéséről szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében meghatározott 
kötelezettséget teljesítve, a Salgótarjáni Tankerületi Központ kötelező felvételt biztosító 
általános iskolák felvételi körzeteit megállapító tájékoztatójában szereplő, a pásztói tanulókat 
érintő felvételi körzet meghatározásával egyetért. 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Farkas Attila polgármester 

XVIII. 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 határozatokról fognak szavazni, majd azt követően 
beszámol a két ülés között történtekről. 
 
Kérdés, vélemény nem volt.  
 
Farkas Attila  szavazásra bocsátja a 145/2021. (IX. 30.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
201/2021. (XII. 16.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 145/2021. (IX. 30.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Farkas Attila  szavazásra bocsátja a 162/2021. (X. 28.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
202/2021. (XII. 16.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 162/2021. (X. 28.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta. 



18 
 
 
Farkas Attila  szavazásra bocsátja a 163/2021. (X. 28.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
203/2021. (XII. 16.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 163/2021. (X. 28.) számú határozat  végrehajtásától adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
Farkas Attila  szavazásra bocsátja a 164/2021. (X. 28.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást.  
 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
204/2021. (XII. 16.) számú határozata 
 
A képviselő.-testület a 164/2021. (X. 28.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Farkas Attila: A két ülés között most csak két hét telt el, így rövidebb lesz a tájékoztató. 
November 27-én meggyújtották az első adventi gyertyát. December 1-jén Hatvanban volt, 
ahol több város polgármesterével egyeztettek. Van egy nagyon jó híre is, amiről majd a 
januári testületi ülésen az országgyűlési képviselő fog beszámolni.  

December 2-án részt vett a Zenthe Ferenc Színház előadásán. Örömhír, hogy Pásztón, a 
Kölcsey soron is lesz egy jegyvásárlási pont. 

Elkezdődtek a városi Mikulás rendezvények is. Megköszöni a szolgálatot teljesítő 
Mikulásoknak a munkát. Nagyon nagy sikere volt, hogy a Mikulással több napon keresztül, 
személyesen találkozhattak a gyerekek a téren. 

Megrendezésre került a Mikulás rally is, ami megosztotta a város lakosságát. Jövőre el kell 
gondolkodni azon, hogy engedélyezzék-e a városközpontban. Érkezett egy olyan névtelen 
javaslat, hogy jövőre azokban az utcákban rendezzék meg, ahol a képviselők laknak. 

December 3-án egy Mátrai Turisztikai Konferencián vettek  részt. 

December 7-én az OTP igazgatója bemutatta az új referenst, aki az önkormányzati ügyekkel 
foglalkozik a jövőben. 

December 11-én az Alpolgármester úr irányításával jótékonysági főzés volt. Névre szóló 
levelet küldtek ki előzetesen, hogy ki mennyi ételre jogosult. A romák közül egyetlen család 
élt a lehetőséggel.  

December 14-én részt vett Kriston Péter helytörténeti előadásán.  
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Szintén jó hír, hogy a katolikus iskola felújítására is sor kerül. 

December 15-én volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülése és közmeghallgatást is 
tartottak, sajnos igen szerény érdeklődés mellett. 

Farkas Attila  szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
205/2021. (XII. 16.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 

XIX. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat „Piaci terület megújítása” nyílt közbeszerzési eljárás megindítására. 
Előterjesztő: Dénes Anita Bírálóbizottság elnöke 
 
Farkas Atila: A Zöld Város program lehetővé teszi a Piac további fejlesztését. Sokkal 
kulturáltabb árusítási feltételek lesznek, melyek mind az árusoknak, mind a vásárlóknak 
magasabb színvonalat fognak biztosítani. A munkálatok márciusban fognak megkezdődni. 
Véleménye szerint a piacot nem szükséges a felújítás időtartamára áttelepíteni.  
Tegnap ezt nem tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, a képviselők az ülés előtt megkapták az 
előterjesztést.  
 
Kérdés , vélemény nem volt. 
 
Farkas Attila szavazásra a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
206/2021. (XII. 16.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Piaci terület megújítása” 
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó előterjesztést és a következő 
döntést hozza: 
 

1. A Testület 164/2021. (X. 28.) számú határozatával jóváhagyott közbeszerzési 
dokumentumok alapján a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részéről az eljárás 
megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállítása megtörtént.  

 

2. Az 1. pontban meghatározottak szerint a „Piaci terület megújítása” tárgyú – a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b.) pontja 
szerinti nyílt (hirdetménnyel induló) közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő – 
eljárás megindítását a határozat 1. mellékletét képező közbeszerzési dokumentum 
alapján jóváhagyja.  
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Határidő: azonnal  
Felelős: Dénes Anita Bírálóbizottság elnöke 
               Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 

XX. NAPIRENDI PONT: 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK 

Káposzta Csaba: A Mikulás rallyt jövőre véleménye szerint más időpontban kellene 
megrendezni.  
Megköszöni Alpolgármester Úr munkáját a jótékonysági főzés kapcsán. 
A karácsonyfa árusítás kapcsán szóvá teszi, hogy a Zeneiskola mögötti parkban is árusítanak, 
letapossák a füvet. Legközelebb olyan helyre kellene kiadni az engedélyt, ahol nem tudnak 
kárt okozni.  
Mikor lesz az elkerülő út megnyitása? 
Szeretne tájékoztatást kérni a karácsonyi vásárról és a városrészek karácsonyáról is. 
Ötletként mondja, hogy a Zeneiskola növendékeit föl lehetne kérni szereplésre pl. a 
Varázsvölgy megnyitására, vagy a karácsonyi rendezvényekre.  
 
Farkas Attila: A Mikulás rallyval kapcsolatban egyetért, hogy más időpontban lenne 
célszerűbb megrendezni. Akár nyáron, vagy kora ősszel.  
A karácsonyfa  árusításról majd a Jegyző Úr ad tájékoztatást. 
Az elkerülő út megnyitása kb. két hónap múlva várható. Az engedélyező hatóságok 
munkájára nincs ráhatásunk. 
A karácsonyi vásár december 18-án, szombaton kezdődik, a színpadi rendezvények pedig 21-
22-23-án lesznek este 18.00 órától. A vásár szabadon látogatható, viszont a színpadi 
programokon csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A terület körbe lesz 
kordonozva.  
A városrészi karácsonyi ünnepségek 20-án lesznek Hasznoson és Mátrakeresztesen is. A 
Zeneiskola növendékeinek fellépését támogatja, amennyiben lesz olyan rendezvény, ahol 
felléphetnek.  
A karácsonyfa árusítással kapcsolatban megjelent egy poszt a facebookon. Még aznap este 
felhívta Jegyző urat, aki kiadta az engedélyt, teljesen szabályosan. Még aznap este kiment 
Jegyző úr a helyszínre és megnézte, igaz-e, hogy tönkre teszik a parkot, kitapossák a füvet. 
Megállapította, hogy nem igaz az állítás. Több keréknyom is volt, de leginkább azért, mert kb. 
két héttel azelőtt trafóoszlopot cseréltek és még a munkagép nyomai látszottak. 
Az a poszt kimondottan rosszindulatú és hecckeltő volt. Olyan valaki írta, aki ezelőtt évekig  
egy barátjának árulta a fenyőfát. Valószínűleg konkurenciát láttak benne. 
Kért egy feljegyzést az ügyintézőtől és azt válaszként kitette a facebookra. Ezt követően 
nemsokára eltűnt a poszt. 
Megadja a szót Jegyző Úrnak, hogy miért adta ki az engedélyt. 
 
Dr. Sándor Balázs: A válasz nagyon egyszerű, azért adta ki az engedélyt, mert kérték. Nem 
forgalom elől elzárt területre, vagy nem parkolóba kérték, mert oda valószínűleg nem adta 
volna ki. Azt is vizsgálni szokta,  hogy az adott kérelem milyen közösségi célt szolgál. 
Amennyiben a tevékenység a piac területén is megvalósítható, nem ad ki engedélyt 
közterületen történő árusításra. A fenyőfa árusítás annyiban más az egyéb piaci termékek 
árusításától, hogy nagyobb területet igényel, több árus is van a városban és időszakos, kb. két 
hetes időtartam.  
Nem tudta volna megindokolni, hogy miért nem adja ki az engedélyt, bár valószínűleg 
tudomásul vették volna. Az árus jogszerűen végzett tevékenységhez kérte a közterület 
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használati engedélyt. A közlekedés biztonságát és a forgalmat egyáltalán nem akadályozta, 
hiszen a park területén árultak. 
Fölöslegesen generálják ezeket a feszültségeket, ez legfeljebb 4-5 embernek szúrta a szemét. 
Megállapította, hogy az állítások a valósággal köszönő viszonyban sem voltak. A talaj 
betonkeménységűre volt fagyva, tehát a füvet nem tudták kitaposni. 
Az engedélyek kiadásánál igyekszik minden észrevételt akceptálni, de úgy látszik, mégsem 
sikerül mindenkinek eleget tenni. 
Káposzta Csaba: Neki azzal van problémája, hogy közparkba lett kiadva az engedély. 
Tavasszal pl. a parkolóban egy lekerített részen árulják a virágokat, nem pedig a parkban, ahol 
sétálnak az emberek. A fenyőfát kiteszik az út szélére, ez balesetveszélyes. Ha lehet, akkor 
legközelebb inkább a parkolóba adják ki. 
 
Farkas Attila: A Jegyző úrral ért egyet. Miért ne lehetne egy közparkban fenyőfát árusítani? 
Nem giccses vásári termékeket árultak. Egyébként pedig télen igen kevesen veszik igénybe a 
parkot sétálásra. A parkolóban történő árusítás pedig végképp rossz ötlet, mikor egyéként is 
kevés a parkolóhely. Az ünnep előtt többszörösége növekszik a forgalom, így is gond a 
parkolás. 
A maga részéről azt mondja,  hogy a Jegyző úr helyes döntést hozott, ha ő lenne a jegyző, ő 
sem döntött volna másképp. 
 
Egyéb észrevétel nem hangzott el, a 21. és 22. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen 
történik.  
 
A zárt ülésről külön jkv. készül. 
 
Farkas Attila: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
 polgármester        jegyző 
 


