
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 12-én megtartott  
üléséről. 
 
Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, dr. Becsó Károly, 
Gömbiczné Kanyó Beatrix, Dr. Nyíri Ferenc,  Édes Attila, képviselők 
 
Meghívottak: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző,  
Robotka Róbert VG. Kft. igazgatója, Máté Nándorné,  Sárik Jánosné, Antalné Prezenszki 
Piroska, Odlerné Tiszovszki Mária, Szabóné Bózsár Éva osztályvezető, Malomhegyi Lajos 
főmérnök Bartus László osztályvezető, Berzák Gyuláné, Sándor Balázs, Tari Mihály 
Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Sisák Imre:  Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, mivel a 
megválasztott 9 képviselőből 6 fő jelen van. Barna Tiborné jelezte távolmaradását,  Dr. 
Gajdics Gábor és dr. Halász István képviselők nem jelezték távolmaradásuk okát. 
Javaslatot tesz a napirendre a  kiküldött meghívó szerint.  
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
 
Dr. Tasi Borbála: Javasolja, hogy tárgyalja meg a Képviselő-testület a  Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléshez szükséges döntés 
meghozataláról szóló előterjesztést harmadik napirendi pontként.  
 
Sisák Imre: Valóban ezt szükséges megtárgyalni, mivel már az előző ülésre elkészült az 
előterjesztés, viszont erről csak a költségvetés elfogadását követően lehet dönteni.  
 
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
42/2014. (II. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat  2014. évi költségvetési  

rendeletének elfogadására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2./ Javaslat a Hasznos, Vár úti óvoda korszerűsítésére vonatkozó pályázat  

benyújtására 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
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3./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft részére 
törzstőke emeléséhez szükséges döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 

 
I.  NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat  2014. évi költségvetési  rendeletének elfogadására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A bizottsági ülésen rendkívül részletesen megtárgyalták a 2014. évi költségvetési 
rendelet tervezetét.  
A korábbi évekhez, illetve az elmúlt 15 évhez képest rendkívül fontos változás, hogy a 
költségvetés hiánya nulla forint. Amikor pedig a zárszámadást fogja tárgyalni a Képviselő-
testület, mind a 2013. évi költségvetés, mind pedig az idei költségvetés szufficitet fog mutatni. 
Néhány változásra hívja fel a figyelmet az előző költségvetési tárgyaláshoz képest. Az 
intézményeknél az előzőleg lehúzott összegek beépítésre kerülnek, viszont ezek zárolva 
lesznek a költségvetésben. Akkor válik ténylegesen az intézmények költségvetésének részévé 
a zárolt összeg, ha a fejezeti tartalékból kapunk pénzt. Az elmúlt évi pénzmaradványból is 
beépítésre került 180 millió Ft, amely egyértelműen a működési hiányt teljes mértékben 
eltünteti. 
A dolgozóknak havi 1000 Ft költségtérítést biztosítunk számlakezelés céljára, illetve kétszer 
15.000 Ft értékben Erzsébet utalványt  is. 
Fontos még tudni, hogy az önkormányzat különböző számláin mintegy 250 millió Ft áll 
rendelkezésre. Ezek feladattal terhelt összegek viszont van, amely konkrét célra kerül 
felhasználásra. Ilyen pl. a közfoglalkoztatási feladat, vagy a vízi közmű fejlesztés 
finanszírozása. Bizonyos összegeket egyértelműen elkülönítetten kezeltet, mint pl. az 
önkormányzati környezetvédelmi célokat szolgáló alapot, ez a talajterhelési díj összege. Ezt 
víz- és csatornahálózat felújítására fogjuk fordítani. A víziközmű beruházási számlán van 6,7 
millió Ft, melyet út- és járdaépítésre fog elkülöníteni.   
 
Most  a kivetítő segítségével néhány táblázaton keresztül bemutatja az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésével kapcsolatos főbb adatokat.  
Az első táblázat az adóbevételek alakulását mutatja. Látható, hogy  az önkormányzatnál 2012-
ig jelentős adóbevétel emelkedés volt. A tervezetthez képest minden évben többlet bevétel 
keletkezett. 2013-ban jelentkezett annak a következménye, hogy az Állami Nyomda kivonult 
Pásztóról, illetve az EGLO is kevesebb adót fizetett az általunk számítottnál.  
 
A 2013. évi adóbevételnél 300 millió Ft-tal számoltak. Az év végén még kb.  plusz  7 millió 
Ft feltöltésére számítottak, ehhez képest mintegy 25 millió Ft befizetés teljesült. Ez 
egyértelműen azt mutatja, hogy a kisvállalkozások  helyzete javult. 
A 2014. évre 288 millió Ft adóbevételt terveztek, úgy gondolja ez realizálódni fog, illetve túl 
is teljesül. Vannak olyan cégek, melyeknek az árbevétele évről évre gyarapszik, pl. a SIC 
Hungary Kft. árbevétele három évvel ezelőtt 250 millió Ft volt,  2013-ban pedig több, mint 
750 millió Ft-os árbevétellel zártak. 
Az építményadó kisebb-nagyobb eltérésekkel szinte ugyanannyi a vizsgált években. A 2014-
es évet az befolyásolhatja, hogy a tejüzem épületét lebontották kifejezetten azzal a céllal, 
hogy ne kelljen építményadót fizetni utána. Az építményadóból befolyó összeg várhatóan 32-
35 millió Ft között lesz.  
A gépjármű adónál a jelentős csökkenést a 60-40 %-os megosztás okozza. 60 %-ot kell a 
közoktatási intézmények fenntartásához biztosítani, ez mintegy 36 millió Ft éves szinten.  Az 
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idegenforgalmi adóbevétel igen csekély, bízik abban, hogyha sikerül a strand fejlesztését 
megvalósítani, az is növekedni fog.  
A pótlékok és bírságok összegével kapcsolatban elmondja, hogy reményei szerint a jogkövető 
magatartás jobban fog érvényesülni, ezért az abból származó bevétel is kevesebb lesz.  
Mint már korábban jelezte, a talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat 
környezetvédelmi célokra kívánja felhasználni. Egyre többen csatlakoznak rá a meglévő 
csatornahálózatra, mivel a talajterhelési díj mértéke igen magas.  
A következő grafikon az állami támogatás mértékét mutatja. 2013-ban jelentős mértékben 
nőtt a megkapott  állami támogatás összege, pl. az oktatási intézmények fenntartásához 53,9 
millió Ft-ot kaptunk. A gyermekétkeztetés biztosításához is kaptunk 12,3 millió Ft-ot. 
Szociális és egyéb más feladatokra 1,5 millió Ft támogatást kapott az önkormányzat.  Ezeket a 
támogatásokat 2014-ben nem évközben kapjuk, hanem egy  összegben. Ezen túlmenően az 
étkeztetés rezsiköltségeihez 45 millió Ft-ot kaptunk.  
A következő grafikonon az önkormányzat 2014. évi bevételeinek megoszlása látható. Az 
önkormányzat várható kiadásairól szintén a kimutatásból tájékozódhatnak. A bizottsági ülésen 
elmondta, hogyha nem lenne konzorcium a hulladék rekultivációs és a szelektív 
hulladékgyűjtésre vonatkozó pályázatnál, költségvetési kiadásunk  azonnal 1 milliárd 60 
millió Ft-os összeggel növekedne. 
Igen beszédes az önkormányzat hitelállományáról készült grafikon. 2012-ben visszafizettük a 
víziközmű társulati hitel akkor még meglévő összegét, mely kb. 260 millió Ft volt. Erre meg 
volt a fedezet. A hitelkonszolidáció kapcsán több, mint 296 millió Ft-ot engedtek el 
önkormányzatunknak, február 28-ig pedig további 150 millió Ft kerül elengedésre. 2014. 
április 28-én kifizetjük a szennyvízberuházás III. üteméből fennmaradt hitelünket, amely 
137,6 millió Ft.  
Az állam jelentős támogatásával tehát az önkormányzat működési és fejlesztési 
hitelállománya gyakorlatilag nulla lesz.  
Egyetlen hitel marad meg, melyet az állam nem tud átvállalni, ez pedig a Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. által a piac bővítéséhez felvett hitel. 
A beruházási kiadások nemigen fognak változni, vagy csak minimális mértékben. A hasznosi 
óvoda felújításához szükséges most 2 millió Ft-ot átcsoportosítani. Az utak, járdák építéséhez 
ebben az évben kb. 50 millió Ft-ot fog biztosítani az önkormányzat. Ennek a fedezete az ÉRV 
Zrt-től rendelkezésre álló 33 millió Ft, illetve a Mátraszőlőstől megkapott 24,9 millió Ft lesz. 
A hasznosi és mátrakeresztesi ravatalozó is felújításra kerül az idén. Ha a Green Alumínium 
Kft. megnyeri a pályázatot, a területért közel 10 millió Ft-ot fog fizetni részünkre, ebből az 
összegből viszont ki kell építenünk a területen a szennyvízcsatornát. Így az ÉLGÉP lakótelep 
is csatornázva lesz.   
Az I. világháborús emlékmű  hasznosi felújítása is a tervek között szerepel. Ez kb. 4 millió Ft 
lesz, a teljes összegre pályázni fogunk.  Amennyiben szükséges lesz, az önkormányzat 
hozzájárul a kiadásokhoz.  Vis maior kérdéskörben a Békás tóhoz felvezető útra 
mindenképpen be kell nyújtani az igényt, továbbá Mátrakeresztesen a Kövicses patak egy 
bizonyos mederszakaszát is fel kell újítani.  
A Településrendezési Terv felülvizsgálatát is el kell végeznünk az idei évben. Erre 4 millió Ft 
nem biztos, hogy elég lesz. Olyan teljeskörű felülvizsgálatot kell végrehajtani széles 
társadalmi egyeztetéssel, hogy legalább 10 évig ne kelljen módosítani az  az ÁRT-t. 
A Start közfoglalkoztatási program keretében várhatóan lesz egy nyertes pályázatunk, mellyel 
az összes belterületi pad felújítását el tudjuk végezni.  A táncoló lányok szökőkútjának 
kialakítása is ebben az évben fog megvalósulni.  
A Városgazdálkodási Kft. föl fog venni egy olyan munkavezetőt, aki négy-öt arra alkalmas 
emberrel a kisebb járda és épület felújításokat el tudja végezni. Ezzel több millió Ft-ot is 
spórolhatunk.  
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2014. április 28-án az önkormányzatnak egyetlen forint hitele sem lesz. Ha ehhez 
hozzátesszük a hulladék rekultivációra és szelektív hulladékgyűjtésre összesen elnyert 1 
milliárd 60 millió Ft-ot és megnyerjük a hasznosi óvoda felújítására a pályázatot, utakat és 
járdákat építünk, akkor ebben az évben több, mint 1 milliárd 200 millió Ft-os fejlesztést 
tudunk végrehajtani Pásztón.  
Ezek a számok azt is mutatják, hogy rendkívül felelős gazdálkodás folyt az elmúlt évben és 
nagyon komoly lobbi tevékenység eredménye a mostani állapot. A két országgyűlési 
képviselő lehetőségeihez mérten segítette a várost. Aki azt mondja, hogy ebben a városban 
nem történik semmi és nincs fejlesztés, jelentős félretájékoztatásban és információhiányban 
szenved. Sérti a Képviselő-testületet, a bizottságokat, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és az 
intézmények dolgozóit is. Elmondja azt is, hogy az elmúlt évben a Margit Kórházban 270  
millió Ft-os fejlesztés történt, az sem magától ment. Elsőként kezdtünk hozzá az építkezéshez 
és elsőként is fejeztük be. Salgótarjánban és Balassagyarmaton még csak a napokban rakták le 
az alapkövet.  
Kéri a Képviselő-testületet, támogassák a 2014. évi költségvetés jóváhagyását.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Nyíri Ferenc: Az együttes ülésen a bizottságok megtárgyalták a 2014.évi költségvetés 
tervezetét és mindhárom bizottság egyhangúlag támogatja annak elfogadását.  
 
Odlerné Tiszovszki Mária: Csatlakozik ahhoz, amit Sárik Jánosné óvodavezető a bizottsági 
ülésen elmondott. Arra kéri Polgármester Urat, hogy a hamarosan megtartandó 
munkaértekezletükre menjen el és ott is tartsa meg ezt a bemutatót és tájékoztatót.   
Tapasztalatai alapján elmondja, hogy sajnos sok esetben hálátlanok az emberek. Az 
intézményben 56 fő dolgozik, de sokan úgy kerültek be, hogy tartósan munkanélküliek voltak. 
Nem válogathattak szabadon és nem feltétlenül a legjobb szakemberek kerülhettek be. 
Roppant etikátlannak tartja, ha egy önkormányzati intézményben dolgozó személy nem ismeri 
el az önkormányzat érdemeit és beáll azok sorába, akik kritizálják a munkájukat. Ezért is 
tartaná fontosnak és szükségesnek, hogy Polgármester Úr tájékoztassa az intézmény dolgozóit 
az elért eredményekről.  
 
Sisák Imre: Természetesen a meghívásnak, mint korábban is, eleget fog tenni.  
Nagyon fontosnak tartja, hogy ne csak a nagy dolgok kerüljenek végrehajtásra, hanem a sok 
apró-cseprő munka is, amelyeknek fedezete rendelkezésre áll a költségvetésben. Van 300 
közfoglalkoztatottunk, viszont ne a polgármesternek kelljen szólni, hogy délelőtt 10 órakor 
még nincsenek a munkaterületen. Ez nagyon irritálja az  embereket és elsődlegesen neki 
mondják el véleményüket.  
El kell fogadtatni velük, hogy vagy dolgoznak és megkapják az 50.000 Ft-ot a sok esetben 
ímmel-ámmal végzett munkáért, vagy pedig ha megalázónak érzik, szépen hazamennek.  
A Városgazdálkodási Kft-hez kell egy olyan munkavezetőt felvenni, akik képes néhány 
emberrel pl. 5 méter járdát megépíteni, vagy akár kisebb lakásfelújítást, karbantartást 
elvégezni.  Ha ezekre vállalkozótól kérünk ajánlatot, biztos,  hogy a többszörösébe kerül. 
Rendelkezni fog arról, hogy a szociális keretben legyen olyan elkülönített összeg, amelyből a 
legjobban dolgozó közmunkásokat Erzsébet utalványban tudják részesíteni. Ezzel ösztönözni 
lehet a többieket is, hogy érdemes jól dolgozni.  
Felkéri Balog Zoltánt, hogy adjon rövid tájékoztatást a közmunka programról. 
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Balog Zoltán:  2013. november 1-től 2014. április 30-ig 160 fő közfoglalkoztatott képzésbe 
történő bevonására kellett volna, hogy sor kerüljön. Ezzel párhuzamosan a tavalyi év végén a 
határozott tartamú munkaszerződéssel december 31-el megszűnt munkavállalók - 151 fő – 
közül 136 fő visszafoglalkoztatásának kellett volna megtörténni 2014. 01. 13-tól 2014. 04. 30-
ig. Ez meg is történt, mégpedig mind a 151 fő esetében. A 160 fős képzési létszámot ugyanis 
nem tudtuk feltölteni, mivel eléggé körülményes volt. Az 500 fő munkanélküliből csak 130-
140 fő vállalta a munkát. Ez a munka azt jelentette a képzésnél, hogy a napi 8 órás 
foglalkoztatás keretei között 6 órát kellett volna eltölteniük az órák között 4-5 alkalommal 
tartott 10-20 perces szünetekkel.  
A jogszabály szerint a munkanélkülieket csak 60 napra zárják ki az ellátásból, amennyiben 
nem vállalják el a felajánlott munkát. A képzésbe történő bevonásnál gondot jelentett, hogy  
teljesen új embereket kellett bevonni és sokan nem is akarták ezt vállalni. A Munkaügyi 
Központ sajnos nem egységesen állapította meg a 151 fő visszafoglalkoztatását. 87 főt február 
28-ig, 46 főt március 31-ig és április 30-ig 50 főt lehet visszafoglalkoztatni.   
Ez azt jelenti, hogy 33 főre értékteremtő programra benyújtottuk igényünket  köztéri  
műtárgyak festésére, fa, fém szemétgyűjtők újrafestésére, buszmegállók felújítására, közúti és 
gyaloghidak korlátainak felújítására Hasznoson és Mátrakeresztesen. Legfrissebb információi 
szerint ezt az értékteremtő programot kitolták májusra. Mivel a 87 fő foglalkoztatása február 
28-ig tart, felvették a kapcsolatot a Munkaügyi Központ vezetőjével, aki azt mondta, hogy 
nyújtsunk be egy kérelmet 99 főre a téli közfoglalkoztatás keretein belül április 30-ig történő 
foglalkoztatásra. Ezt meg is fogjuk tenni és azokat a munkákat el fogják végezni, amelyeket 
az értékteremtő programban szerettünk volna megvalósítani. Az önkormányzat igazgatási 
apparátusának kisegítő személyzetét is így van lehetőség tovább foglalkoztatni.  
 
Dr. Becsó Károly távozik, 5 képviselő folytatja a munkát.  
 
A közfoglalkoztatásra a 2014. évi költségvetésben is szerepel egy bizonyos összeg.  
Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására lehet pályázni a START közmunka 
programban, ez várhatóan májustól fog beindulni. Ez kb. 230 millió Ft-os támogatást 
jelentene a személyi kiadások és egyéb járulékos költségek tekintetében. Ez az összeg jelenleg 
nem szerepel a költségvetésben. A téli közfoglalkoztatás – 300 fő - önmagában 113 millió 976 
eFt, illetve ebből a 99 fő még plusz 21 millió Ft, a 12 fő hagyományos közfoglalkoztatású 
támogatási intenzitása pedig 9 millió Ft. Ez mindösszesen 2014. évben 11 millió Ft-os önrész 
mellett 360-380 millió Ft-ot jelent. Ez Pásztó város költségvetésének közel  
20 %-a. 
A képzésről tájékoztatásul elmondja, hogy a legtöbb embert – 100 főt -alapkompetencia 
fejlesztésbe osztottak be, a hulladék gyűjtés és szállítás tekintetében 20 fő vesz részt ilyen 
irányú képzésben. A hulladék feldolgozó képzésben 10 fő, a motorfűrész kezelői képzésben 
11 fő van jelenleg. Kiemeli a település karbantartói csoportot, mely 21 fős és a legjobb 
csoport.  
Sajnos a munkanélküliség hangsúlyosan jelen van a mindennapjainkban. Az államnak és  az 
önkormányzatnak is kötelessége ezen a problémán enyhíteni, különösen a nehéz gazdasági 
helyzetre tekintettel. Jelenleg az állami költségvetés biztosít erre különböző forrásokat és az 
önkormányzat is hozzájárul saját erővel a munkanélküliségből adódó problémák 
enyhítéséhez.  
 
Sisák Imre: Megköszöni Balog Zoltánnak a tájékoztatást.  
A költségvetési rendelet 5.sz. mellékletében szereplő út- és járdafelújításra előirányzott 
összegből 2 millió Ft kerüljön át a hasznosi tagóvoda felújításához.  
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
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A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Volek György igen, Gömbiczné Kanyó Beatrix ige, 
Édes Attila igen, Dr. Nyíri Ferenc igen.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2014. évi költségvetésről 
szóló önkormányzati rendeletet.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2014./II. 13./ önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Hasznos, Vár úti óvoda korszerűsítésére vonatkozó pályázat  
benyújtására 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: A bizottsági ülésen részletes tájékoztatást adott a pályázatról. Bízik abban, hogy 
sikerül elnyerni a 27 millió 864 eFt-os támogatást,  melyhez  az önkormányzat 4 millió 573 
eFt önerővel járul hozzá.  
 
Kérdés  nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Nyíri Ferenc: A bizottságok együttes ülésen megtárgyalták az előterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.  
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
43/2014. (II. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hasznos Vár úti óvoda korszerűsítésére 
vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:  
 

1. A Képviselő-testület Hasznos Vár úti óvoda épületének korszerűsítésére pályázatot 
nyújt be a 4/2014. (I.31) BM rendelet szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztéshez kapcsolódó támogatások igénybevételére. 

 
2. A Képviselő-testület a 22. 864 861,- Ft összértékű beruházáshoz szükséges 20 % önerőt 

4 573 000,- Ft-ot a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
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3. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a pályázatot a BM rendeletben 
meghatározott határidőre nyújtsa be. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
4. A Képviselő-testület kijelenti hogy 

- a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően 
- a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia. 

- a fejleszteni kívánt ingatlan az önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi, 
- a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, 

illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült 
- a beruházás megvalósítása során az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 

5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz, és a 
közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a fővárosi és megyei kormányhivatal 
területileg illetékes járási hivatalának munkaügyi kirendeltségénél egyeztetett. 

 
III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft részére 
törzstőke emeléséhez szükséges döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Ismertek az előzmények, kéri a Képviselő-testületet, támogassák a Kft. törzstőke 
emelését. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolják.  
 
Kérdés, vélemény, észrevétel  nem volt. 
 
Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
44/2014. (II. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pásztó Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke felemelésére vonatkozó előterjesztést, 
határozati javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
  

1. Az alapító (képviselő-testület) megállapítja, hogy a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőkéje – a már eddig befizetett és rendelkezésre 
bocsátott összegekkel együtt 79.900.000,- azaz (hetvenkilencmillió-kilencszázezer) 
forint, amely 49.900.000,- (harminckilencmillió-kilencszázezer) forint készpénzből, és 
30.000.000,- (harmincmillió forint ) nem pénzbeli betétből, apportból áll. 

 
2. Az alapító (képviselő-testület) elhatározza, hogy a KFT eddigi jegyzett tőkéjét 

felemeli. A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
tőkéjét 10.000.000,- (tízmillió) forint összegű készpénzzel felemeli. Ennek alapján a 
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gazdasági társaság jegyzett tőkéje 89.900.000,- (nyolcvankilencmillió-kilencszázezer) 
forint, amely 59.900.000,- (ötvenkilenc millió-kilencszázezer) forint készpénzből, és 
30.000.000,- (harmincmillió) forint nem pénzbeli betétből, apportból áll. 

 
3. Az alapító (képviselő-testület) a 10.000.000 (tízmillió) forintból 5.000.000 (ötmillió) 

forintot 2014. 02. 28. napjáig, míg 5.000.000 (ötmillió) forintot 2014.06.30-ig utalja át 
a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az OTP Banknál vezetett 
1174102420024073 számú számlájára. 

 
4. Az alapító (képviselő-testület) felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 

Nonprofit KFT. igazgatóját, hogy a tőkeemelés átvezetése iránt a Balassagyarmati 
Törvényszék Cégbíróságnál – jogi képviselő bevonásával 60 napon belül –  

 intézkedjen. Ennek kapcsán a Gtv. rendelkezései szerint dolgoztassa át az alapító 
 okiratot. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK 
 
Gömbiczné Kanyó Beatrix: Lakossági bejelentés érkezett hozzá egy Vár utcában lakó család 
miatt, akikkel már korábban is volt probléma. Most a kutyájuk miatt tettek bejelentést, 
ugyanis nem tartják az udvaron belül megkötve és valahogyan kiszabadult. Babakocsit 
tologató anyukákat próbált rendreutasítani  a kutya tulajdonosa. Hogyan tudna helyesen 
eljárni az ügyben? 
Továbbra is folytatják az autók szét- és összeszerelését,  árusítását. Ezt is nehezményezik a 
környéken lakók.  
 
Dr. Tasi Borbála: Megvizsgáljuk az állattartás körülményeit.  
 
Sisák Imre: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 Sisák Imre        Dr. Tasi Borbála 
 Polgármester              címzetes főjegyző 


