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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 20-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,  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, Nagy Józsefné 
intézményvezetők Gyürky Márta VG. Kft. ügyvezetője,  valamint Berzák Gyuláné, Tari 
Mihály Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Farkas Attila Köszönti a megjelenteket.   
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 7 fő jelen van.    
Káposzta Csaba és Veres Róbert képviselők igazoltan vannak távol. 
 
Javaslatot tesz a napirendre azzal a módosítással, hogy a 11. napirendi pontot nyílt ülésen 
tárgyalja a képviselő-testület 10. napirendi pontként.  
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 
1/2022. (I. 20.) számú határozata 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

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

2. Javaslat a 2022. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes 
kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

4. Javaslat a polgármester illetményének emelésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
            Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke 

5. Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának módosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

            Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke 

6. Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Kft. könyveiben keletkezett, bérlők által 
felhalmozott tartozásokról 
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 
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7. Javaslat telephelyek bejelentésére 

Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 
 

8. Javaslat a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyására 
Előterjesztő: Nagy Józsefné intézményvezető 

 
9. Javaslat az önkormányzat által alapítandó nonprofit kft. alapító okiratának 

elfogadására.  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

10. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban érintett bíráló 
bizottsági tagok titoktartási kötelezettség alóli felmentésére  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

11. Közérdekű bejelentések 
 

12. Javaslat Tóth Józsefné Önkormányzati lakásbérlet meghosszabbítására irányuló 
kérelmének elbírálására (zárt ülés) 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
I. NAPIRENDI PONT: 

 

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

 
Farkas Attila: Legutóbb december közepén volt testületi ülés. December 16-án  
Bátonyterenyén részt vett a Kelet-nógrádi polgármesterek találkozóján, majd ezt követően az 
önkormányzati óvoda évzáró rendezvényén volt. December 17-én szintén óvodai karácsonyi 
ünnepségeken vett részt. December 20-án egy szépkorú pásztói polgárt köszöntött a 
Gondozási Központban. December 20-23. között több intézmény karácsonyi vagy évzáró 
rendezvényén. A két ünnep között két nap szabadságon volt.  
2022. év elején elkezdődött a költségvetés tervezése az intézmények vezetőivel, melynek 
lassan a végére érnek. Itt jelenti be, hogy február 9-én lesznek a bizottsági ülések és utána 
közmeghallgatásra kerül sor a 2022. évi költségvetés elfogadása előtt, mely február 10-én lesz 
beterjesztve a képviselő-testületi ülésre.  
A Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint minden évben egy alkalommal tartunk 
közmeghallgatást, a költségvetés elfogadása előtt. Tavaly ez a járványhelyzet miatt elmaradt, 
viszont októberben megtartottuk. 
Január 13-án a gimnáziumban a Mikszáth Nap alkalmából koszorúzni voltak az 
Alpolgármester úrral. Ugyanezen a napon Salgótarjánban a Múzeummal egyeztettek több 
dologban.  
Fontos és pozitív dolgok is történek az elmúlt napokban. Voltak itt a Kézilabda Szövetségtől 
és Pásztó is kap egy rekortán borítású kézilabda pályát, mely helyileg a „Bügében” lesz, ahol 
régebben egy játszótér volt.  
Most már biztos, hogy Mátraszőlőssel és Tarral közösen nyertes lett a szennyvíztelep és 
szennyvíz rendszer korszerűsítésére benyújtott pályázat.  
A mai napon volt egy videó konferencia a közeljövőben épülő Enjoy parkkal kapcsolatban. 
Várhatóan jövőre indul a beruházás és Pásztó nagyon sokat profitálhat belőle.  
Megkezdődik a kerékpárutak építési is a Bátonyterenye-Pásztó és Szurdokpüspöki- Pásztó 
szakaszon.  
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Az új bölcsőde építése is hamarosan kezdődik, mivel minden akadály elhárult. Megkaptuk a 
még szükséges ráemelést, így a beruházás a jó idő beköszöntével indul. 
A múlt héten kellett beadni az új TOP plusz-os pályázatokat, melyen a munkatársak szinte 
éjjel-nappal dolgoztak az idő rövidsége miatt. Ezúton is megköszöni mindazok munkáját, 
akik ebben részt vettek. A pályázatokban szerepel pl. belterületi utak felújítása, a könyvtár 
épületének energetikai korszerűsítése,  a két óvoda belső felújítása, kerékpárút a hasznosi 
várig stb. A város közvilágításának korszerűsítésére is megtettük az első lépéseket. Ha 
minden jól megy, az év második felében az is elkezdődhet.  
Mátrakeresztesen megtörtént a felújított sportöltöző, közösségi tér és színpad átadása, továbbá 
a Zöld város 1. projekt keretében még több munkálat folyamatban van a városban.  
A Kishegyen is elkészült a futókör és műszakilag átadásra is került.  
 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2/2022. (I. 20.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást elfogadta.  

II. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a 2022. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

Farkas Attila: Mindenki előtt ismert, hogy a minimálbér országosan 200.000 Ft-ra lett emelve, 
illetve a garantált bérminimum 260.000 Ft lett. Több ágazatban központi béremelés történt. 
Az önkormányzatnál dolgozók részére  nem történt központilag béremelés, ezért az 
illetményalap 5 %-os emelésére tesz javaslatot. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
rendelet-tervezetet. 
 
Dr. Halász István: Az Ügyrendi Bizottság is  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 
1/2022.(I. 21.) önkormányzati rendelete a 2022. 01. 01-től érvényes köztisztviselői 
illetményalapról 
 (A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes 
kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Dr. Halász István:  A Törvényességi Felügyeleti Főosztály észrevételt tett, hogy az SZMSZ 
egyes pontjait módosítani szükséges.  Ennek eleget téve készült az előterjesztés.  
Az Ügyrendi Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 

 
Kérdés nem volt. 
 
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 
2/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve). 
 

IV. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a polgármester illetményének emelésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
            Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke 

Dr. Halász István:  Jogszabályi változás tette kötelezővé ennek a napirendi pontnak a 
megtárgyalását. A törvény módosította a polgármesterek illetményét és ezt a képviselő-
testületnek is meg kell tárgyalni és dönteni róla. Korábban is az államtitkári illetmény 
arányában állapították meg a polgármesterek illetményét, valamint lakosságszám szerint. Az 
5001-10000 lakosú települések – így Pásztó esetében  - a polgármester illetménye az 
államtitkári illetmény 65 %-a, és ehhez kapcsolódóan emelkedik a költségtérítés és a 
nyelvvizsga pótlék összege is.  
Az Ügyrendi Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Mivel ebben a kérdésben a Polgármester úr érintett, először arról kell dönteni, hogy részt 
vehet-e a szavazásban. Aki úgy gondolja, hogy a Polgármester úr vegyen részt  a szavazásban, 
az igennel szavazzon.  

 
Kérdés nem volt. 
 
Farkas Attila szavazásra  bocsátja, hogy részt vehet-e a szavazásban. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3/2022. (I. 20.) számú határozata 
 
A képviselő-testület Farkas Attila polgármestert nem zárja ki a szavazásból az illetményével 
kapcsolatos napirendnél. 

Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2022. (I. 20.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester illetményét havi 
bruttó 845.000.-Ft-ban állapítja meg 2022. január 01. napjától.   

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármestert megillető 
nyelvpótlékot egy komplex középfokú (B2) nyelvvizsga alapján havi bruttó 23.190.- Ft-ban, 
és egy komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga alapján havi bruttó 5798.-Ft-ban állapítja meg 
2022. január 01. napjától.            

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester költségtérítését 
illetményének 15%-ában, havi bruttó 126.750 Ft-ban állapítja meg 2022. január 01. napjától. 

 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának módosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

            Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke 

Dr. Halász István: Ugyanaz mondható el, mint az előző napirendnél, mivel a jogszabály 
változás az alpolgármester tiszteletdíját is érinti.  
Az Ügyrendi Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Itt is szavazni szükséges, hogy a Alpolgármester úr érintettsége miatt részt vehet-e a 
döntésben.  

 
Kérdés nem volt. 
 
Farkas Attila: Szavazásra bocsátja, hogy az Alpolgármester úr részt vehet-e a döntésben.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2022. (I. 20.) számú határozata 
 
A képviselő-testület Bodrogi István alpolgármestert nem zárja ki a szavazásból a 
tiszteletdíjával kapcsolatos napirendnél. 

 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2022. (I. 20.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodrogi István társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére havi bruttó 380.250.-Ft illetményt állapít meg 2022. január 01. 
napjától. 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodrogi István társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére havi bruttó 57.038.-Ft költségtérítést állapít meg 2022. január 01. 
napjától.  

VI. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Kft. könyveiben keletkezett, bérlők által 
felhalmozott tartozásokról 
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 
 

Farkas Attila: Arról van szó, hogy az önkormányzati lakásokat bérlők közül többen tartozást 
halmoztak föl, vannak, akik jelentősebb összeget. Most arra kapnak lehetőséget,  hogy aki a 
2022. január 31-én fennálló tartozása felét 2022. május 31-ig egyösszegben kifizeti, a másik 
felét az önkormányzat elengedi.  A 2022. júniusi ülésen megvitatják, milyen hatása volt ennek 
az intézkedésnek és amennyiben a fizetési hajlandóság ennek ellenére sem változott, el kell 
dönteni a következő lépéseket.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2022. (I. 20.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben keletkezett lakbér és közös költség 
tartozásokról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben keletkezett lakbér és 
közös költség tartozások megfizetésével kapcsolatban az érintett bérlők, volt bérlők élhetnek 
azzal a lehetőséggel, hogy amennyiben a 2022. január 31-én fennálló tartozásuk felét 2022. 
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május 31. napjáig megfizetik, úgy a fennmaradó rész eltörlésre. Erről a bérlőket, volt bérlőket 
2022. február 28. napjáig tájékoztatni szükséges.  

A tartozás kiegyenlítésének ütemezéséről minden bérlő esetében megállapodást kell kötni. 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a 2022. június hóban tervezett testületi ülésre 
készítsen újabb tájékoztatót a bérlők 2022. május 31-én fennálló esetleges tartozásáról. 
 
Felelős: a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő: szöveg szerint 
 

VII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat telephelyek bejelentésére 
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 

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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2022. (I. 20.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyek bejelentésére vonatkozó előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A Képviselő –testület hozzájárul, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. a 3060 Pásztó, Deák Ferenc út 5/2. hrsz-ú (nyilvános illemhely)  
önkormányzati tulajdonú ingatlant a NAV-hoz telephelyként bejelentse. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

  
2. A Képviselő –testület felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 

vezetőjét, hogy a 3060 Pásztó, Deák Ferenc út 5/2. hrsz. (nyilvános illemhely) és a 
3065 Pásztó, Tóthegyesi út 5. (Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház) szám 
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában a Társaság Alapító okirata 
módosításra kerüljön. 

 
 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
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VIII. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyására 
Előterjesztő: Nagy Józsefné intézményvezető 

 
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2022. (I. 20.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az óvodák nyári zárva tartását, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) 
bekezdése alapján a bölcsőde nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Százszorszép Óvoda:    2022.07.04. – 2022.07.29. 
Hétpettyes Tagóvoda:    2022.08.01. – 2022.08.26. 
Pitypang Tagóvoda:    2022.08.01. – 2022.08.26. 
Bölcsőde:     2022.08.01. – 2022.08.26.   
  
A zárva tartások idején az óvodában ügyeletet tartanak a következők szerint: 
 
Hétpettyes Tagóvoda:    2022.07.04. – 2022.07.29. 
Százszorszép Óvoda (bölcsődei ellátással):  2022.08.01. – 2022.08.26. 
A zárva tartásról a szülőket 2022. február 15-ig értesíteni kell. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: óvodavezető 
 

IX. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat az önkormányzat által alapítandó nonprofit kft. alapító okiratának 
elfogadására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila: A napirend tárgyalásán köszönti Nagy-Pataki Zsófiát, aki a leendő Kft. 
ügyvezetője lesz.  
A nonprofit kft. létrejöttével a Polgármesteri Hivatalban megszűnik a Városfejlesztési 
Osztály. A Kft-nek két nagy feladata lenne. Az egyik a pályázatok menedzselése és minden, 
pályázattal kapcsolatos tevékenység. A másik pedig a Varázsvölgy turisztikai projektben 
megvalósuló turisztikai elemeknek a szervezése, lebonyolítása. A nonprofit Kft. működéséhez 
szükséges egy Felügyelő Bizottság is, melynek elnöke Szabó Ádám képviselő úr, tagjai pedig 
Molnár Sándor és Benus László lesznek. 
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Az előterjesztéshez két határozati javaslat kapcsolódik. A bizottsági ülésen ezekben módosítás 
történt, melyet Jegyző Úr ismertet. 
 
Dr. Sándor Balázs: Mindkét határozati javaslat az szerepelt, hogy „Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-Testülete, mint alapító”. A módosítás szerint csak „Pásztó Városi 
Önkormányzat” marad, mivel a nonprofit kft. alapítója az önkormányzat lesz.  
 
Farkas Attila: Felkéri Nagy-Pataki Zsófiát, hogy  röviden mutatkozzon be. 
 
Nagy-Pataki Zsófia: Pásztói születésű, itt is nevelkedett. Pedagógus családból származik. 
Turisztikai és marketing végzettsége van. Szakmai pályáját a Marketing Szövetségnél kezdte, 
konferenciák, szakmai összejövetelek szervezésében vett részt, majd elkerült egy tréning 
céghez, ahol tréningeket szerveztek és szervezetfejlesztéssel foglalkoztak. Ezután egy 
multinacionális céghez került, ahol több, mint 10 évig dolgozott. Az utolsó két évben a 
magyarországi digitális kommunikáció vezetése volt a feladata. Újabb kihívásokra vágyott, 
ezért váltott és egy másik cégnél kezdett el dolgozni, hogy több szakmai tapasztalatot 
szerezzen pl. szervezet fejlesztés, online kommunikáció és marketing kommunikáció terén. 
Két évvel ezelőtt gyermeke született, mely eddig kitöltötte a napjait.  Most pedig izgatottan 
várja az új feladatokat.  
 

Kérdés, vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Nagyon örül annak, hogy olyan munkatársat kap a város, aki itt született, máshol 
tanult és dolgozott, most pedig visszatért és itt fogja a tudását kamatoztatni.  
 
Dr. Halász István: Nem áll-e fönn esetleg versenytilalmi kizáró ok? 
 
Nagy-Pataki Zsófia: Nem áll fönn ilyen ok, ennek természetesen utánajárt. 
 
dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
mindkét  határozati javaslatot az ismertetett módosítással. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja az I.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2022. (I. 20.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó Fejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló előterjesztést és a 198/2021. (XII. 16.) 
számú határozatával összhangban a következő határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat, mint Alapító elfogadja a Pásztó Fejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésű gazdasági társaságának a határozat 
mellékletét képező alapító okiratát. 
 

2. Az Alapító a társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetőnek Nagy-
Pataki Zsófiát bízza meg.  Az ügyvezető tevékenységét munkaviszonyban látja el. 
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3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szervezet létrehozásához szükséges valamennyi további intézkedés megtételére. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Farkas Attila polgármester 

Farkas Attila szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2022. (I. 20.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat, mint a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Alapítója meghatalmazza Dr. Ambrus Réka ügyvédet –1055 Budapest, Honvéd utca 
16. 4. em. 9.; KASZ: 36056459 – az Alapító Okirat elkészítésére, ellenjegyzésére, 
cégbejegyzésre történő benyújtására és a cégbírósági képviseletre. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Farkas Attila, polgármester, Nagy-Pataki Zsófia ügyvezető 

X. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban érintett bíráló 
bizottsági tagok titoktartási kötelezettség alóli felmentésére  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila: Röviden ismerteti a lényeget. 2018-2020. között igen sok beruházás valósult 
meg Pásztón és sok kivitelezővel dolgoztak. Az egyik céggel kapcsolatban kérnek adatokat, 
emiatt a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjait szükséges felmenteni a titoktartási 
kötelezettség alól. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a   határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2022. (I. 20.) számú határozata 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
közbeszerzési bírálóbizottság titoktartásának feloldására tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az alábbi projektekben a 
közbeszerzési tanácsadók és a bírálóbizottsági tagok titoktartási kötelezettségét Pásztó 
Városi Önkormányzat polgármestere feloldja. 
 
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi utak fejlesztése Pásztón” 
- „Pásztó belterületi közlekedési utak felújítása” 
- BMÖGF/879-1/201 „Pásztó Cserhát lakónegyed út felújítása” 
- BMöGF/879-1/2019 „Pásztó Városi Piac fejlesztése” 
 
Közbeszerzési tanácsadó:   -     Laczkóné Dénes Orsolya, 
Márkus Pál, 
Laczkó Csaba, 
 
Közbeszerzési bírálóbizottsági tagok: -    Dr. Sándor Balázs, 
Juhászné Mustó Mária, 
Dénes Anita, 
Genyéné Batta Nikoletta, 
Gyetvai Mónika. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feloldással kapcsolatos nyilatkozatot 
megírja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 

XI. NAPIRENDI PONT: 
 

Közérdekű bejelentések  
 
Zeke Tamás: Polgármester úrnak már jelezte telefonon a problémát, viszont a nyilvánosság 
elé is szeretné tárni.  
A Galamb utcában meghalt egy idős bácsi, úgy találtak rá. Elindult a folyamat és meg is állt, 
amikor kijött az ügyeletes orvos, egy 85 éves bácsi. Úgy érezték, hogy koránál fogva nem 
tudja a feladatát megfelelően ellátni. Nehéz volt mind kegyeleti, mind szakmai szempontból. 
A Rendőrség is közreműködött, de nem volt semmi idegenkezűség.  
A város fizet ezért a szolgáltatásért és a szolgáltatásért fizet, nem azért, hogy ki az orvos.  
Ebben a esetben már „mindegy” volt, hogy miként intézkedik, de mi van akkor, ha még 
valakin lehetne segíteni, viszont az ügyeletes orvos – koránál és fizikai állapotánál fogva – 
nem áll a helyzet magaslatán, nem tud megfelelően intézkedni.  
Megkéri Bartus Lászlót osztályvezető urat, hogy jelezze ezt a problémát a szolgáltatást 
biztosító cég felé. Ha a rendőrség véleményét is kikérik, meg fogják erősíteni az 
elmondottakat.  
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Farkas Attila: Sajnos a probléma valós, tisztában van ezzel. Más is jelzett hasonló esetet. Ő is 
kéri Bartus Úrtól, hogy jelezze a szolgáltató felé a problémát. 
Két évvel ezelőtt kötelezően pályázatot kellett kiírni a háziorvosi ügyelet ellátására, mely 14 
települést érint. Ez a cég volt az egyedüli jelentkező. 
 
Bartus László: Panasz hozzá is érkezett, bár az inkább szakmai jellegű volt. Azt javasolta, 
hogy azzal a Népegészségügyi Szolgálathoz forduljanak. 
Ezzel a céggel szerződésben állunk és kb. háromszorosát fizetjük a szolgáltatásért, mint 3-4 
évvel ezelőtt. Azért nehezen elképzelhető, hogy nem találnak megfelelő szakértelemmel 
rendelkező orvost. Mindenképpen jelezni kell feléjük az esetet. 
 
Zeke Tamás: Nem az idős korral van a probléma, mert azért sok idős még szellemileg friss, 
viszont ebben az esetben a tapasztalat nem azt mutatta. 
 
dr. Halász István: Van-e friss információ az uszoda építésével kapcsolatban? Olyan szóbeszéd 
terjed, hogy azért állt le az építkezés, mert nem fizették ki a vállalkozót.  
 
Farkas Attila: Nem tud arról, hogy ilyen probléma felmerült volna, illetve nem is kell tudnia, 
mivel ez állami beruházás. Az önkormányzatnak annyi köze van hozzá, hogy biztosította a 
megfelelő területet, melyet 65 millió Ft-ért vásárolt meg hitelből. 
December közepén valóban leállt az építkezés, de az építőipari cégeknél általában van egy téli 
leállás. 
Azt látta, hogy már dolgoznak, viszont nem kinti, hanem benti munkát végeznek. 
 
Takácsné Salamon Katalin: Látta, hogy elkerítették az épülő bölcsőde területét. Oda nem 
régen lettek fák ültetve. Azoknak mi lesz a sorsa? 
 
Farkas Attila: Fát csak legvégső esetben vágnak ki, akkor, ha beteg, vagy balesetveszélyes. 
Ha útban lesznek, át fogják telepíteni.  Valószínűleg megoldható lesz, mert még nem nagyok. 
 
Egyéb észrevétel nem hangzott el, a  12. 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 
 


