
1

Jegyzőkönyv

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott  rendkívüli
üléséről.

Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,   Gömbiczné
Kanyó Beatrix,   Édes Attila, képviselők

Meghívottak:  dr.  Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző,  Odlerné Tiszovszki
Mária  intézményvezető,  Laczkóné  Dénes  Orsolya,  Tarjánmix  Kft.  képviseletében,  Malomhegyi
Lajos főmérnök, Sipos István műszaki ügyintéző, Bartus László osztályvezető, Berzák Gyuláné,
Sándor Balázs, Szervezési Osztály munkatársai. 

Sisák Imre: Köszönti az ülésteremben megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9
megválasztott képviselőből 5 fő jelen van. 
dr. Nyíri Ferenc jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Szavazásra bocsátja.
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
96/2014. (IV. 2.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 4/2014. /II.13./ költségvetési 
rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

2./ Javaslat a hasznosi óvoda és ravatalozó és a mátrakeresztesi ravatalozó
kivitelezőjére közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./ Javaslat Pásztó, Cserhát ln-i óvoda korszerűsítési feladatainak elvégzésére 
vonatkozó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

4./ Javaslat álláskeresők foglalkoztatására kiírt pályázat benyújtásához szükséges
hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
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I. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 4/2014. /II.13./ költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Sisák Imre: Tudjuk, hogy a Hétpettyes Óvoda felújítására az elmúlt év decemberben 25 millió Ft 
nagyságrendű támogatást nyertünk és az önkormányzat biztosított 6 millió 250 E Ft-ot saját 
költségvetéséből. A legalacsonyabb ajánlat is magasabb volt, mint a rendelkezésre álló forrás. 
Akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, ha a stüksges  fedezetet költségvetlsünkben
biztosítjuk. Erre nyújt megoldást a költségvetési rendelet jelenlegi módosítása. Kéri, hogy 
támogassák.

Kérdés nem volt.

Vélemény, észrevétel

Barna Tiborné: Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Dr.Tasi Borbála: Ez a mai a hatodik rendkívüli képviselő-testületi ülés az idén és emellett volt még 
három rendes ülés is. Nem gondolja, hogy ez követendő gyakorlat lenne a jövőre nézve. A testület 
tervszerűen működik és rendkívüli esetekben van rendkívüli ülés.
Ennek a napirendi pontnak a rendeletalkotási része nem felel meg a rendeletalkotásra vonatkozó 
szabályoknak. Kéri, hogy ettől is tartózkodjanak a jövőben. 

Sisák Imre szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Volek György igen, Barna Tiborné igen,   Gömbiczné 
Kanyó Beatrix igen,   Édes Attila igen.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítást.

Pásztó Városi Önkormányzat 11/2014. (IV. 3.) önkormányzati  rendelete a
4/2014. (II.13.) költségvetési rendelet módosításáról
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/

II. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a hasznosi óvoda és ravatalozó és a mátrakeresztesi ravatalozó kivitelezőjére közbeszerzési
eljárás lefolytatására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Sisák Imre: A hasznosi tagóvoda felújítására elnyertünk 16 millió 462 E Ft nagyságrendű 
támogatást. A ravatalozók építésére és bővítésére pedig a képviselő-testület  költségvetéséből 
biztosítja a fedezetet. A mai döntés meghozatalára azért van szükség, mert a munkálatokat 
haladéktalanul meg kell kezdeni. Az építési engedélyek is rendelkezésre állnak.
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Kérdés nem volt.

Vélemény, észrevétel

Dr. Tasi Borbála: A bizottsági ülésen elhangzott javaslatot ismerteti a képviselő-testülettel. A 
határozati javaslat 3. pontjaként kerüljön beiktatásra az alábbi szöveg:
„A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság általános vezető helyettesének Malomhegyi
Lajost,  intézményt  érintő  közbeszerzési  ügyek  esetében  Bartus  Lászlót  a  Bizottság  vezető
helyettesének megválasztja.  Együttes  akadályoztatásuk esetén a  Közbeszerzési  Bíráló Bizottsági
tagok által soraikból választott tag lássa el a vezetői feladatokat.”

Sisák Imre:  Mint előterjesztő, befogadja a javaslatot.

Édes Attila: A bizottság  az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

Sisák Imre  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
97/2014. (IV. 2.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta „A hasznosi óvoda,
ravatalozó  és  a  mátrakeresztesi  ravatalozó  kivitelezőjére  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása,
közbeszerzési terv módosítása” című javaslatot és az alábbi határozatot hozza.

1. A  hasznosi  óvoda,  a  ravatalozó  és  a  mátrakeresztesi  ravatalozó  kivitelezőjének
kiválasztására a közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával az önkormányzatnál
referenciákkal  rendelkező  legalább  három  ajánlat  alapján  kiválasztott  közbeszerzési
szakértőt kell megbízni. Az elkészült ajánlati felhívást a képviselő-testület elé kell terjeszteni
elfogadásra.

Határidő: 2014. április 11., értelemszerűen
Felelős: polgármester

2. A  Képviselő-testület  elfogadja  e  határozat  melléklete  szerinti  2014.  évi  módosított
közbeszerzési tervet, amelyet 5 napon belül közzé kell tenni a közbeszerzési hatóság és a város
honlapján.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: főmérnök

3. A képviselő-testület a 94/2014. /III.27./ számú határozatát kiegészíti az alábbiakkal:

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság általános vezető helyettesének Malomhegyi
Lajost,  intézményt  érintő  közbeszerzési  ügyek  esetében  Bartus  Lászlót  a  Bizottság  vezető
helyettesének megválasztja.  Együttes  akadályoztatásuk esetén a  Közbeszerzési  Bíráló Bizottsági
tagok által soraikból választott tag lássa el a vezetői feladatokat.
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III. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Pásztó, Cserhát ln-i óvoda korszerűsítési feladatainak elvégzésére vonatkozó hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Sisák Imre köszönti a lebonyolító – Tarjánmix Kft. -  képviselőjét, Laczkóné Dénes Orsolyát. . Kéri,
hogy tájékoztassa a testületet az eljárásról.

Laczkóné Dénes Orsolya: Február 28-án három ajánlattevőnek került kiküldésre a dokumentáció és 
az ajánlati felhívás. Az ajánlattételi határidőig két ajánlat érkezett be. Mindkettő ajánlatnál 
hiánypótlásra volt szükség. A Jaskó Bau. Nem teljesítette a hiánypótlást, mivel az ajánlati árából 
nem tudott engedni, így az ő ajánlata érvénytelen lett, mivel nem felelt meg a gazdaságiés műszaki 
követelményeknek.
Egyedül a CSOM 94 Kft.kapott meghívót a tárgyalásra. A végső ajánlati ár az I. rész tekintetében 
nettó 24 millió 100 eFt míg a II. rész tekintetében pedig nettó 2 millió 750 eFt.

Sisák Imre: Ez azt jelenti, hogy  a pályázati forrás és a költségvetésből biztosított összeg nem 
elégséges,  de a költségvetés módosításával a szükséges forrás rendelkezésre áll.

Kérdés nem volt.

Vélemény, észrevétel

Édes  Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 

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
98/2014. (IV. 2.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pásztó,  Cserhát  ln-i  óvoda  korszerűsítési
feladatainak  elvégzésére  vonatkozó  hirdetmény  közzététele  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési
eljárás  eredményének  megállapítására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  az  alábbiak  szerint
határoz:

1. A Képviselő-testület  a  közbeszerzési  eljárás  eredményét  e  határozat  melléklete  szerinti
összegzéssel megállapítja.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  lebonyolító  Tarjánmix  Kft.
közreműködésével  az  „összegzést  az  ajánlatok  elbírálásáról”  haladéktalanul  küldje  meg
ajánlattévőknek, illetve a „Tájékoztató az eljárás eredményéről” hirdetmény feladatáról a
Kbt-ben megadott határidőn belül gondoskodjon.

Határidő: értelem szerűen
Felelős: értelem szerűen
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3.  Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kbt. szerinti határidő leteltével a
nyertes ajánlattevővel az 1-es és 2-es részfeladatra a vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: értelemszerűen

A Képviselő-testület  a  2-es  részfeladat  megvalósításhoz szükséges  2.660 eFt  költségfedezetet  a
2014. évi költségvetésében a legközelebbi költségvetés módosításakor biztosítja.

IV. NAPIRENDI PONT:

Javaslat álláskeresők foglalkoztatására kiírt pályázat benyújtásához szükséges
hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja.

Sisák Imre szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
99/2014. (IV. 2.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megismerte  és  megtárgyalta  Pásztó  Városi
Önkormányzat  Óvodája  vezetőjének,  valamint  a  Pásztói  Gondozási  Központ  vezetőjének
álláskeresők foglalkoztatására irányuló kezdeményezését és az alábbi határozatot hozta:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája vezetőjének álláskeresők foglalkoztatására vonatkozó
kezdeményezését  támogatja  és  hozzájárul  a  pályázat  Pásztói  Járási  Hivatal  Járási
Munkaügyi Kirendeltségéhez történő benyújtásához az alábbiak szerinti konstrukcióban:

-  1 fő óvodapedagógusokat  segítő  álláskereső foglalkoztatása (felmentési  idő miatt  is)  3
hónap 100%-os támogatás + 6 hónap 70 %-os támogatás + 3 hónap tovább foglalkoztatási
kötelezettség biztosítása. 

- 1 fő 50 éven felüli álláskereső foglalkoztatása karbantartói munkakörben, 4 hónap 100%-
os támogatás, 4 hónap 50%-os támogatás és 4 hónap foglalkoztatási kötelezettség biztosítása
a szociális hozzájárulás támogatásával.

2. Pásztói Gondozási Központ vezetőjének az engedélyezett létszámkeretük emelésére irányuló
kezdeményezését  támogatja  és  hozzájárul  a  tervezett  két  fő  „Nők  40  év  szolgálati
jogviszonya  megszerzésének  elősegítése”  központi  munkaerő-piaci  program  keretében
történő foglalkoztatásához az alábbiak szerinti konstrukcióban:
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- 1 fő segédápoló és 1 fő takarító  foglalkoztatása 10 hónapon át  100%-os munkabér  és
járuléktámogatással, valamint 2 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatással.

3. Az engedélyezett,  meghatározott  időre szóló létszámmódosítást  a költségvetés következő
módosításakor kell átvezetni mindkét intézmény tekintetében.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester

Sisák Imre megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

k.m.f.

Sisák Imre dr. Tasi Borbála
polgármester címzetes főjegyző


