
1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
KÉSZÜLT: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 21-i  üléséről. 
 
Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal – Pásztó, Kölcsey u. 35.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester,  Bodrogi István alpolgármester, Káposzta Csaba,   
Szabó Ádám,  dr. Kanyó Roland, Veres Róbert,  Takácsné Salamon Katalin, Zeke Tamás 
képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző, Csépe-Ferencz Csilla, Genyéné Batta Nikoletta,   Bartus László 
osztályvezetők, Oláhné Csákvári Gabriella,  dr. Hír János, intézményvezetők,  Gyürky Márta 
VG. Kft. ügyvezetője,  valamint Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Farkas Attila köszönti a megjeneteket Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 
megválasztott 9 képviselőből 8 fő jelen van. 

Javaslatot tesz a napirendre a megtárgyalás sorrendjének megváltoztatásával.  
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
45/2022. (III. 21.) számú határozata 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

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

2. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói beosztás ellátására 
beérkezett pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

3. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

4. Javaslat társadalmi megbízatású nem képviselő alpolgármester megválasztására 
Előterjesztő: Farlas Attila polgármester 
 

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI. 34.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

6. Javaslat civil és sport szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 

7. Javaslat Zsigmond Király Általános Iskolát érintő átszervezéssel kapcsolatos vélemény 
kialakítására. 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
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8. Javaslat a fogorvosi ügyelet tárgyában feladat-ellátási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

9. Javaslat a Városi Könyvtár 2021. évi beszámolójának és 2022. évi munkatervének 
elfogadására. 
Előterjesztő: Oláhné Csákvári Gabriella igazgató 
 

10. Javaslat a Varázsvölgy Kávézó helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás elfogadására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

11. Közérdekű bejelentések 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

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

 
Farkas Attila: Február 21-én tárgyalt az Enjoy park megvalósításával kapcsolatban. 
Ugyanezen a napon volt egyeztetés a strand fejlesztésével összefüggésben.  
Február 22-én megkereste Koltai László szobrászművész,. akivel közösen be fognak nyújtani 
egy pályázatot Petőfi szobor megalkotására. Jövőre Petőfi év lesz, ezért 100 %-ban támogatja 
az állam a szobor megvalósítását. Február 23-án az EGYMI-ben részt vett egy projektzáró 
rendezvényen. Február 24-én a Takarékszövetkezet vezetőivel tárgyalt.  
Március 1-jén a Magyar Szentek Katolikus Iskolában volt egyeztetés a leendő felújításról. Az 
épület önkormányzati tulajdonban van, ezért is kell az önkormányzat hozzájárulása. Március 3-
án a Gondozási Központban vettek részt Alpolgármester Úrral farsangi ünnepségen. Március 
7-én és 8-án a városrészekben és Pásztón Nőnapi ünnepségen voltak. Március 9-én a 
vállalkozókkal egyeztetett az ukrajnai és kárpátaljai menekültek segítésével, elhelyezésével 
kapcsolatban. Azóta már megnyitották azt a számlaszámot, melyre pénzbeli adományt lehet 
utalni. Ugyanezen a napon volt egy rendkívüli testületi ülés. A Nemezti Ünnep alkalmából 
március 14-én megemlékezést tartottak.  
 
Kéri a tájékoztató elfogadását. 
 
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 
46/2022. (III. 21.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta. 
 
 
A 2. és 3. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik. 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
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IV. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat társadalmi megbízatású nem képviselő alpolgármester megválasztására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: Az Mötv. lehetőséget biztosít arra, hogy a polgármester munkájának segítése 
céljából alpolgármestert válasszon a képviselő-testület. A törvény nem maximalizálja az 
alpolgármesterek számát, viszont kötelezően előírja, hogy egy alpolgármesternek a képviselők 
közül kell kikerülnie.  
Arra is lehetőség van, hogy társadalmi megbízatású alpolgármestert válasszanak, aki nem tagja 
a képviselő-testületnek. A munka folyamatosságának biztosítása érdekében szükséges még egy 
alpolgármestert választani, mert a közeljövőben többször elő fog fordulni, hogy sem ő, sem 
Alpolgármester Úr nem lesz a hivatalban. Az új alpolgármestert főként az intézményekkel, 
kulturális feladatokkal, humánpolitikai feladatokkal bízná meg az általános helyettesítésen túl.  
Olyan személyt keresett, akinek több éves önkormányzati tapasztalata van, több cikluson 
keresztül volt a képviselő-testület tagja is. Emellett volt bizottsági elnök, intézményvezető, 
tehát szinte teljes rálátással rendelkezik az önkormányzat, a bizottságok és intézmények 
működésére.  Az elmondottak miatt Barna Tibor Józsefnét kéri föl az alpolgármesteri feladatok 
ellátására. Megilletik mindazon jogkörök, melyek Bodrogi István alpolgármestert, két dolog 
kivételével. Nem hívhat össze testületi ülést és a testületi üléseken csak tanácskozási joggal 
vehet részt, szavazati joga nincs.  
A nem főállású alpolgármester tiszteletdíja a főállású polgármester fizetése felének a 90 %-a 
lehet. Jelen esetben nem a 90 %-os összegre, hanem 60 %-os összegre tesz javaslatot. Emellett 
megilleti a 15 %-os költségtérítés is.  
Megkérdezte Barna Tibornét a bizottsági ülésen, hogy vállalja-e a feladatot és a válasza 
„igen”volt. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény 
 
Káposzta Csaba:  Több cikluson keresztül dolgozott együtt a képviselő-testületben Barna 
Tibornéval és elmondhatja, hogy kevés olyan lelkes és tenni akaró ember van, mint Ő. 
 
Farkas Attila: Az alpolgármestert titkos szavazással választja meg a képviselő-testület. A titkos 
szavazást az Ügyrendi Bizottság fogja lebonyolítani,  
Ismerteti a titkos szavazás módját, valamint azt, hogy a megválasztásához minősített 
szavazattöbbség szükséges.  
 
A szavazás idejére szünetet rendel el. 
 
SZÜNET 
SZÜNET UTÁN 
 
Farkas Attila: Megtörtént a titkos szavazás és kéri Szabó Ádámot, hogy ismertesse az Ügyrendi 
Bizottság nevében a titkos szavazás eredményét.  
 
Szabó Ádám: A titkos szavazáson 8 képviselő vett részt. A 8 leadott szavazatból mind a 8 
érvényes volt.  Ebből az igen szavazatok száma 7, a nem szavazatok száma 1 volt.  Tehát a 
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képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett Barna Tibor Józsefnét társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek 2022. április 1-jei hatállyal megválasztotta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
49/2022. (III. 21.) számú határozata 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Barna Tibor Józsefnét társadalmi 
megbízatású nem képviselő alpolgármesterré 2022. április 1-i hatállyal megválasztotta. 

 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Barna Tibor Józsefné társadalmi 
megbízatású alpolgármester részére havi bruttó 253.500-Ft illetményt állapít meg 2022. 
április 1. napjától. 

 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Barna Tibor Józsefné társadalmi 
megbízatású alpolgármester részére havi bruttó 38.025.-Ft költségtérítést állapít meg 
2022. április 1. napjától.  

 
Farkas Attila gratulál Barna Tibornénak a megválasztásához és sok sikert kíván a munkájához. 
 
Barna Tiborné szót kér. 
 
Barna Tiborné: Tisztelettel és nagy szeretettel köszöni meg a bizalmat. Minden eddigi 
funkciójában igyekezett az állampolgárok érdekeit képviselni, ügyeikben a legjobb tudása 
szerint eljárni. A jövőben is ennek mentén fogja végezni a munkáját.  
 
Farkas Attila: A megválasztott alpolgármester eskütétele következik. Felkéri a jelenlévőket, 
hogy az eskütétel idejére álljanak föl. 
 
Az alpolgármester megválasztásáról, az Ügyrendi Bizottság által lebonyolított titkos 
szavazásról és az eskütételről külön jegyzőkönyv készült, mely e jegyzőkönyv melléklete. 
 

V. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI. 34.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

 
Bartus László: A járványügyi intézkedések nyomán született kormányrendelet tartalmazza, 
hogy ezév június végéig semmiféle térítési díjat nem lehet emelni. Ezek körébe tartozik a 
napirenden szereplő térítési díj is. Ugyanakkor a szaktörvény előírja, hogy többek között ezt a 
térítési díjat is minden évben március 31-ig felül kell vizsgálni. Ezt  a kötelezettséget a 
kormányrendelet nem oldotta föl, tehát a felülvizsgálatot el kell végezni, de díjat emelni nem 
lehet. Tehát arra tesznek javaslatot, hogy maradjon a korábban megállapított térítési díj. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény 
 
dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
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Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén 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 
50/2022. (III. 21.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról szóló javaslatot és az 
alábbiak szerint dönt: 

Megállapítja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltsége jelentősen 
növekedett, ezért indokolt lenne a térítési díjak emelése, de a veszélyhelyzettel összefüggő 
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-ában foglaltakra figyelemmel nem 
módosítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások után 
fizetendő térítési díjakat. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

VI. NAPIRENDI PONT: 
 

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

Káposzta Csaba: Tavaly 5 millió Ft állt rendelkezésre a civil és sport szervezetek támogatására, 
az idén 6,6 millió Ft-ra emelkedett ez az összeg. Kéri a szervezeteket, hogy pályázataikat a 
kiírásnak megfelelően, határidőben nyújtsák be.  
 
Farkas Attila: Kiegészíti azzal, hogy kik pályázhatnak. Nagyon fontos feltétel, hogy pásztói 
székhelyű legyen, illetve akik tavaly is pályáztak, új pályázatot csak akkor nyújthatnak be, ha 
a támogatási összeggel teljes körűen elszámoltak.  Nem pályázhatnak azok, akik tavaly március 
20. után alakultak. Megerősíti, hogy aki pályázni akar, most áprilisban nyújtsa be, mert utána 
csak nagyon-nagyon rendkívüli esetben lesz erre lehetősége. A pályázati támogatások jelentős 
részét ki fogják osztani a következő testületi ülésen.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény 
 
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 a határozati javaslatot. 
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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 
51/2022. (III. 21.) számú határozata 
  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 2022. 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: 2022. március 24. 

Felelős: polgármester 

VII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Zsigmond Király Általános Iskolát érintő átszervezéssel kapcsolatos 
vélemény kialakítására. 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

Bartus László: A Tankerület arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az iskola két 
tagintézménye egy helyrajzi szám alá kerül, ezért megváltozik a státusza. Ezentúl egy 
intézményként fog szerepelni, összeadódnak a tanulói létszámok is. Ehhez kell az 
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a vélemény nyilvánítása.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény 
 
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
52/2022. (III. 21.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési intézmény tulajdonosaként 
támogatja a Salgótarjáni Tankerületi Központ kezdeményezését a fenntartásában működő 
Zsigmond Király Általános Iskolát érintően az alábbiak szerint: 
 
A Pásztó, Nagymező utca 34. szám alatti telephely telekegyesítés miatt jogutóddal megszűnik, 
a jogutód a székhely Pásztó, Nagymező utca 36. Így az eddigi Nagymező utca 34. alatti 
telephelyre felvehető maximális tanulói létszám, a 351 fő hozzáadódik a Nagymező utca 36. 
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szám alatti székhelyre felvehető maximális tanulói létszámhoz, ami 405 fő. Így a felvehető 
maximális tanulói létszám 756 főre változik. Hasonlóan a felvehető maximális SNI tanulói 
létszám is módosul (15+12) 27 főre. 

.A döntést soron kívül meg kell küldeni a tankerületnek. 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős: polgármester 

VIII. NAPIRENDI PONT: 
 

 Javaslat a fogorvosi ügyelet tárgyában feladat-ellátási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila:  Mivel biztosítani szükséges a hétvégi fogorvosi ügyeletet is Pásztó 
polgárainak, ezért ezt 2017-től úgy oldották meg, hogy egy  salgótarjáni fogorvosi ellátást 
biztosító  cégnek fizetünk éves díjat. Ez 2022-ben 895 eFt lesz, 20 eFt-tal több, mint tavaly 
volt.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény 
 
Zeke Tamás: Azzal egészíti ki, hogy az ügyeleti ellátás hétvégén és ünnepnapokon 8.00 órától 
14.00 óráig érhető el.  Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
53/2022. (III. 21.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a fogorvosi ügyelet tárgyában 
feladat-ellátási szerződés megkötéséről szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglalt kötelezettséget, miszerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 
körében gondoskodik a fogorvosi ügyeleti ellátásról, az alábbiak szerint kívánja biztosítani: 

 
1. Feladat-ellátási szerződést köt a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális 

Központtal a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására 2022. január 1. napjától 2022. 
december 31. napjáig. 
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2. Vállalja a lakosságszámra vetített 100,90 Ft/fő, mindösszesen 895.065,-ft. 
önkormányzati hozzájárulás megfizetését, mely költséget a 2022. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 

IX. NAPIRENDI PONT: 
 

 Javaslat a Városi Könyvtár 2021. évi beszámolójának és 2022. évi munkatervének 
 elfogadására. 

Előterjesztő: Oláhné Csákvári Gabriella igazgató 
 
Oláhné Csákvári Gabriella: Intézményvezetői minőségében ez az utolsó előterjesztése, mivel 
nyugdíjba vonul.  Megköszöni a képviselő-testületnek, bizottsági tagoknak, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak azt a segítséget, melyet munkavégzése során kapott.  
 
Farkas Attila: Az önkormányzat és a képviselő-testület nevében megköszöni 
intézményvezetői munkáját, aktív  nyugdíjas éveket és  jó egészséget kíván.  
Az utódját már megválasztották, de nem lesz könnyű dolga, mivel a pandémia hatása még 
mindig érződik a rendezvények esetében is.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény 
 
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
54/2022. (III. 21.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Városi Könyvtár 2021. évi 
beszámolóját és 2022. évi munkatervét. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: értelemszerűen 
 

X. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Varázsvölgy Kávézó helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás 
elfogadására Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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Farkas Attila: A Varázsvölgy Pásztón elnevezésű projekt részeként megépült egy, a 
Varázsvölgy koncepciójába illeszkedő, a továbbiakban látogatókat kiszolgáló helyiség, mely a 
tervek alapján elsődlegesen kávézóként üzemelne. A helyiség hasznosítása a pályázati 
felhívásnak megfelelően, bérbeadás útján történne. A benyújtott pályázattal kapcsolatban 
elvárás, hogy tartalmazza összefoglalóan a megvalósítandó célt, valamint egy rövid üzleti 
tervet, amely bemutatja a pályázó által kínált termékeket és szolgáltatásokat, és ezek 
felhasználásának környezetét. 

Kérdés 

Káposzta Csaba: Bérleti díj összege nem lett nevesítva a pályázati kiírásban. Ez véletlen, vagy 
más oka van? Véleménye szerint az önkormányzatnak kellene a bérleti díj összegét 
megállapítani, ne a pályázó találja ki, hogy mennyiért akarja bérelni.  

Farkas Attila: Ez szándékos volt, ugyanis erősíti a versenyt. Lehet, hogy pl. akinek komolyak 
a szándékai magasabb árat is hajlandó lenne fizetni, mint amit az önkormányzat megállapít. 
Nem kötelező eleme a pályázati kiírásnak, de várják meg, hogy egyáltalán milyen pályázatok 
érkeznek. Ha azonban a többség úgy dönt, hogy határozzanak meg egy összeget, azt is 
elfogadja.  

Káposzta Csaba: Ő mindenképpen megállapítana egy bizonyos összeget, 100.000 Ft/hó bérleti 
díjra gondolt. Azért csak ennyire, mert a vállalkozónak igen nagyösszegű beruházást kell 
elvégeznie, mivel a bútorzat beszerzése az ő feladata lenne.  

Farkas Attila: Káposzta Csaba képviselő úr javaslatát szavazásra bocsátja. Aki egyetért azzal, 
hogy a pályázati kiírásban szerepeljen a 100.000 Ft/hó bérleti díj meghatározása, igennel 
szavazzon. 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a javaslatot 
nem fogadta el.  

dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és  elfogadásra javasolja az 
eredeti 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 
55/2022. (III. 21.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Varázsvölgy Kávézó helyiség bérbeadására 
vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő- testület a Pásztó 47 hrsz.-ú, természetben a Pásztó, Kossuth Lajos u. 1. 
szám alatti, Varázsvölgy megnevezésű ingatlanon álló kávézó helyiséget bérbeadás 
útján hasznosítja. 
 

2. A Képviselő-testület a nyilvános pályázati felhívást e határozat mellékleteként 
elfogadja. 
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3. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelensége esetén a pályázati felhívást 

változatlan tartalommal továbbra is fenntartja az ingatlan bérbeadás útján történő 
hasznosítására azzal, hogy a pályázati beadási határidő a következő hónap 15. naptári 
napja, mindaddig, amíg érvényes pályázat nem érkezik. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 
közreműködésével gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. Az ajánlattételi 
határidő eredményes letelte után a bérlő kiválasztására döntési javaslatot a Pásztó 
Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója terjessze a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elé. 
 

5. A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

Farkas Attila: Az ülés vezetését átadja Bodrogi István alpolgármester úrnak, mivel egy 
rendezvényre kell mennie.  

A képviselő-testület 7 fővel folytatja a munkát. 

XI. NAPIRENDI PONT: 
 
Közérdekű bejelentések 
 

Zeke Tamás: Mikor indul a szennyvízhálózat korszerűsítése és milyen műszaki tartalommal? 
Ezt lakossági kezdeményezésre kérdezi, mivel egyes helyeken az udvart 10-15 m-es szakaszon 
fel kell majd bontani. 
 
Bodrogi István: A szennyvízhálózat korszerűsítésének folyamata elkezdődött, A kivitelezés 
során igyekezni fognak a régi, meglévő nyomvonal mellett elvégezni a felújítást. Ahol pedig 
nincs, ott a tervek szerint fognak eljárni.  
 
Genyéné Batta Nikoletta:  A tervdokumentációt március 23-án fogják elfogadni. Biztosan 
érinteni fog új területeket is. Amennyiben magánterületeket is érint, előtte kisajátítási 
eljárásokat kell lefolytatni. Minden érintett tulajdonost fel fognak keresni. Bővebb információja 
nincs.  
 
Bodrogi István: Pásztó vonatkozásában viszonylag kevés az a terület, ahol kisajátítási eljárást 
kell lefolytatni.  
 
Mivel több kérdés, bejelentés nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f. 
 

 Farkas Attila        dr. Sándor Balázs 
 polgármester         jegyző 
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