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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 13-i 
RENDKÍVÜLI  üléséről. 
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester, Barna Tibor 
Józsefné, dr. Becsó Károly, Édes Attila, Káposzta Csaba, Volek György képviselők. 
 
Dr. Sándor Balázs jegyző, Budavári Valéria osztályvezető, Máté Nándorné IPESZ vezetője, 
Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária Pénzügyi Osztály munkatársa, Czabafy 
László, Berzák Gyuláné, Dudásné Fülöp Anita Szervezési Osztály munkatársai. 
 
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 7 
fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre azzal az eltéréssel, hogy a  meghívóban szereplő 2. napirendi 
pontot ne tárgyalja most a képviselő-testület. 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
254/2015.(VIII. 13) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő térítési díjak mértékének 

megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

 
2./ Javaslat Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
3./ Javaslat önkormányzati lakások bérleti viszonyára vonatkozó kérelmek elbírálására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
4./ Javaslat a Ruffec-i delegáció vendéglátásával kapcsolatos költségek meghatározására 
 Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester 
 
5./ Javaslat települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatására vonatkozó pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
6./ Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatása keretében szociális támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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7./ Javaslat önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás támogatására  
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
8./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott 

kölcsön elengedésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
I. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő térítési díjak mértékének 
megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési  Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2015./VIII. 14./ önkormányzati rendelete 
a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő  
élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 28/2013.(XII.20.) számú rendelet 
módosításáról 
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/ 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 

 Javaslat Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. 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 
255/2015.(VIII. 13) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő, a "Kelet-nógrádi 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című pályázat 
megvalósításához szükséges többlet önerőt, 26.196 Ft-ot a 2015. évi 
költségvetésében a városgazdálkodási feladatok terhére biztosítja.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a többlet önerő átutalásáról 2015. 
augusztus 31-ig gondoskodjon. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetét a határozat megküldésével 
értesítse. 
Határidő: 2015. augusztus 17. 
Felelős: polgármester 

 
Dömsödi Gábor 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 
256/2015.(VIII. 13) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott póttagdíjat a Társulási 
Megállapodás 14.1. pontja szerinti lakosságszám-arányosan 50 Ft/fő azaz 472.700 Ft-ot a 
2015. évi költségvetésében a legközelebbi költségvetés módosításakor biztosítja. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: értelemszerű 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a póttagdíj átutalásáról 2015. augusztus 

31-ig gondoskodjon. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
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III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat önkormányzati lakások bérleti viszonyára vonatkozó kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az előterjesztésben négy határozati javaslat szerepel, javasolja, hogy a 
negyedikről a mai napon ne döntsön a képviselő-testület. A bizottság is az első hármat 
tárgyalta. Az I. határozati javaslatban a 20.000 Ft-os törlesztőrészlet 15.000 Ft-ra módosult.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
mindhárom  határozati javaslat „A” alternatíváját elfogadásra javasolja. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
257/2015.(VIII. 13) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztó, Hunyadi u. 12. I./1. szám alatti 
önkormányzati lakás bérleti jogviszonyával kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

1. Pintérné Deán Tímea kérelmének helyt ad és a Pásztó, Hunyadi út 12. I./1. szám alatt 
található, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra bérlőként kijelöli 2015. 
szeptember 1-től, 2016. augusztus 31-ig a 2) és 3) pontban részletezett feltételekkel. 
 

2. A 71/2013.(IV.4.) számú határozatban foglaltakkal megegyezően, amennyiben ez idő 
alatt az ingatlan bérleti jogára pedagógus szakember ellátás érdekében megalapozott 
kérelem érkezik, 30 napos felmondási idővel a bérleti szerződést közös megegyezéssel 
meg kell szüntetni és a lakást beköltözhető állapotban át kell adni a lakások 
üzemeltetőjének, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nek. 
 

3. Felhívja Pintérné Deán Tímea figyelmét, hogy a fennálló tartozást fizesse meg egy 
összegben, vagy a havi 15.000,- Ft-os részletfizetést (a tartozás mértékének 
figyelembevételével) új részletfizetési megállapodás megkötése mellett kezdje meg 
2015. augusztus 31-ig. Amennyiben a felhalmozott tartozás részletfizetési vállalását 
nem teljesíti az aktuális havi lakbér és közös költség megfizetése mellett és ismét 60 
napot meghaladó tartozása keletkezik, Pásztó Városi Önkormányzat a lakásbérleti 
szerződést felmondja. 

 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
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Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
258/2015.(VIII. 13) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztó, Jávor u. 11. szám alatti 
önkormányzati lakás bérleti jogviszonyával kapcsolatos  javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. Rácz Aladárné kérelmének helyt ad és a Pásztó, Jávor u. 11. szám alatt található, 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra bérlőként kijelöli 2015. szeptember 1-től, 
2016. augusztus 31-ig a 2) pontban részletezett feltételekkel. 

 
2. Felhívja Rácz Aladárné figyelmét, hogy a fennálló tartozást fizesse meg egy 

összegben, vagy a havi 5.000,- Ft-os részletfizetést (a tartozás összegére való 
tekintettel) új részletfizetési megállapodás megkötése mellett kezdje meg 2015. 
augusztus 31-ig. Amennyiben a lakbértartozás  részletfizetési vállalását nem teljesíti az 
aktuális havi lakbér megfizetése mellett és ismét 60 napot meghaladó tartozása 
keletkezik, Pásztó Városi Önkormányzat a lakásbérleti szerződést felmondja. 

 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
259/2015.(VIII. 13) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Dohányos 
János Józsefné lakásigénylési kérelméről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 242/2015.(VI.25.) számú határozatát. 
 

2.) Dohányos János Józsefné részére szakember ellátás címén történő önkormányzati 
lakás bérbeadása iránt benyújtott kérelmének helyt ad és a Múzeum tér 3. fsz. 2. szám 
alatti, 65 m2-es, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra bérlőként kijelöli 2015. 
szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig. 
 

3.) Az egy éves határozott idejű bérleti szerződés leteltét követően a kijelölt bérlő a lakást 
köteles kiüríteni és tisztán, beköltözhető állapotban a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft.-nek - a lakás kezelőjének- visszaadni.  
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4.) A bérleti jogviszony meghosszabbítására nincs lehetőség, mivel az egy éves határozott 
időtartam leteltét követően, a következő bérlő kijelölésére a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság jogosult. 

 
5.) A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nek a megkötött bérleti 

szerződést 1-1 másolati példányban tájékoztatásul meg kell küldenie Pásztó Városi 
Önkormányzat és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére. 

 
Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 
 
IV.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Ruffec-i delegáció vendéglátásával kapcsolatos költségek meghatározására 
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolják.  
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
260/2015.(VIII. 13) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ruffec-i delegáció pásztói tartózkodásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A francia testvérvárosból érkező vendégek szállásának, étkeztetésének és a turisztikai 
programjainak költségét 3 millió Ft értékben költségvetésében biztosítja.  
 

2. A döntésnek megfelelően a költségvetési rendelet következő módosításánál a 
testvérvárosi kapcsolatok címén rendelkezésre álló keret 3 millió forintra történő 
emeléséről és az emelés forrásának megteremtéséről rendelkezni kell.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 
 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 
vonatkozó pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
261/2015.(VIII. 13) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a  helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2015. évi pályázati feltételeit és az 
önkormányzat lehetőségeit. 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III. 4. pontja 
alapján pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására, az önkormányzat működőképességének megőrzése 
céljából. 

 
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a jegyzőt, hogy Pásztó város 2015. 

évi települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 
pályázatát soron kívül nyújtsa be. 

 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: szöveg szerint 
 
VI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatása keretében szociális támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Intézményirányítási és 
Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor 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 
262/2015.(VIII. 13) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 
1. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III. 4. pontja 
alapján pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatása keretében rendkívüli szociális támogatásra. 

 
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a jegyzőt a pályázat soron kívüli 

benyújtására. 
 
Határidő: 2015. augusztus 15. 
Felelős: szöveg szerint 
 
VII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás támogatására  
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
263/2015.(VIII. 13) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzati ASP 
Központhoz való csatlakozást. A szakrendszerek kiválasztásához meg kell ismerni azok 
alkalmazhatóságát, illeszthetőségét a jelenlegi adatbázisainkhoz. Ennek érdekében fel kell 
venni a kapcsolatot azokkal az önkormányzatokkal, ahol ezek a rendszerek már működnek.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a más önkormányzatoktól szerzett 
gyakorlati tapasztalatok alapján a szakrendszerek kiválasztására, amelyekhez első lépésben 
önkormányzatunk csatlakozni kíván, valamint a jegyzővel közösen a csatlakozási 
szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester, 
  dr. Sándor Balázs jegyző 
 
Határidő: 2015. szeptember 14. 
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VIII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott 
kölcsön elengedésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: A bizottsági ülésen nem értette pontosan milyen kölcsönről van szó. Azóta 
tisztázódott és ezért másképpen fog szavazni.  
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
264/2015.(VIII. 13) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott kölcsön elengedésére tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi-gazdasági helyzetében felmerült problémák miatt, 
eltekint a Kft. részére nyújtott 9 000 000 Ft összegű kölcsön visszafizetésétől. 
A közszolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében, a 9 000 000 Ft összegű 
kölcsönt véglegesen átadott működési célú pénzeszköz átadásnak minősíti. 
 

 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Pásztó Városi 
 Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének következő módosítása           
 alkalmával a szükséges átvezetéseket, módosításokat a 2015. évi Költségvetésben         
  tegye meg.           

  
Felelős: értelemszerűen 

      Határidő: értelemszerűen 
 
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Dömsödi Gábor      dr. Sándor Balázs 
 polgármester                jegyző 


