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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az alábbi lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos feladatellátásról tájékoztatom Önöket: 
 
 
289/2018. (X.18.) számú határozat 
A TOP-1.1.1-16 azonosító számú Ipari parkok, iparterületek fejlesztése elnevezésű pályázat 
határidőre benyújtásra került. 
 
291/2018. (X.18.) számú határozat 
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére a városi strandfürdő üzemel-
tetésére biztosított előirányzatból 8 millió forint átutalásra került. 
 
297/2018. (X.18.) számú határozat 
A mátrakeresztesi ifjúsági táborban elvégzett műszaki beruházások és a Polgármesteri Hivatal 
épületében elvégzett műszaki felújítások műszaki, pénzügyi, gazdaságossági és jogszerűségi 
szempontok szerinti átvizsgálására, valamint a hivatalt és az önkormányzatot érintő megbízási 
és vállalkozási szerződések felülvizsgálatára 3 ajánlat beérkezett, a vállalkozóval megkötöttük 
a szerződést. 
 
298/2018. (X.18.) számú határozat 
A szociális lakások kialakításánál beépítésre nem került anyagok értékének visszafizetési kö-
telezettségéről a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
határozatát megkapta.  
 
300/2018. (X.18.) számú határozat 
A Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvánnyal, valamint a Pásztói Élet-
esély Alapítvánnyal megkötöttük a támogatási szerződéseket. 
 
301/2018. (X.18.) számú határozat 
A város karácsonyi dekorációját megrendeltük Varga Péter ev-tól 3.348.525 Ft értékben. A 
dekoráció szállításra, felszerelésre került.  
 
304/2018. (X.18.) számú határozat 
Zsigmond Király Általános Isk. Intézményvezető Asszonya 2018. nov. 6-án kelt leveléhez 
csatoltan megküldte az iskolai játszótérhez kapcsolódó alábbi dokumentumokat: 

a. Salgótarjáni Tankerületi Központ Elvi Támogatása 
b. Ma a Holnapért Alapítvány nyilatkozata- játszótér kivitelezési és fenntartási 

költségeinek vállalásáról. 
 
314/2018. (XI.21.) számú határozat 
A vízfolyáskezelői hozzájárulás határozata bekerült a Zöldváros projekt szakmai                
dokumentációjába. 
 
315/2018. (X.18.) számú határozat 
„Pásztó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája” felülvizsgálatához szükséges szakmai 
szervezet kiválasztása elkezdődött. 
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316/2018. (XI.21.) számú határozat 
A Külterületi utak fejlesztése Pásztón megnevezésű támogatás ügyében testületi döntés      
született, amely támogatja a tervezett három önkormányzati külterületi utak pályázati forrás-
ból (10% önerő) történő megvalósítását. 
 
317/2018. (IX.21.) számú határozat 
A pásztói külterületi ingatlan (tanya) elnevezés / változás a Központi Cím Regiszter nyilván-
tartásban feltöltésre került. 
 
319/2018. (X.18.) számú határozat 
A 80 éven felüli polgárok támogatásához megrendeltük a Forte Hungary Kft-től a 480 db   
karácsonyi csomagot. A csomagok kiszállítására 2018. december 10. és 22. között kerül sor.  
 
320/2018. (XI.21.) számú határozat 
A pásztói 2877/25 hrsz-ú ingatlan megosztását a vevő kezdeményezte. A vázrajz készítése 
folyamatban van. 
 
321/2018. (XI. 21) számú határozat 
A 3060 Pásztó, Kölcsey u. 18. II/6. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást kifestettük, a 
szakember ellátás címén bérlőként kijelölt fogorvosok beköltöztek. 
 
 
322/2018. (XI.21.) számú határozat 
A Pásztói északi iparterület ingatlanvásárlása ügyében döntés született, az ingatlanok          
megvásárlása folyamatban van.   
 
 
Kérem a tájékoztató elfogadását. 
 
 
Pásztó, 2018. december 06. 
 
 
 
 Farkas Attila 
   polgármester 


	PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

