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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.  április 14-i rendkívüli 
üléséről. 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,  Barna Tibor 
Józsefné,  Káposzta Csaba, dr. Halász István, Plecskó Péter, Volek György képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
Mészáros Sándor,  Berzák Gyuláné,  Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai,  
 
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel  a 9 megválasztott képviselőből 7 
fő  jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint. 
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
74/2016. (IV. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
2./ Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által benyújtandó  
 „A Roma Kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek 

elérhetővé tételének támogatása” című pályázat  fenntartói hozzájárulása a program 
támogatásáról 

 Előterjesztő: Oláhné Csákvári Gabriella igazgató 
 
3./ Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával megvalósuló új munkacsarnok 

építésére. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
4./ Javaslat a mátrakeresztesi sportpálya magántulajdonban lévő 24/60-ad részének 

megvásárlására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
5./ Javaslat a 14/2016. /I. 27./ számú határozat módosítására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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6./ Előterjesztés az önkormányzat Nógrád Megyei TOP felhívásra benyújtandó 
kérelmeivel kapcsolatban /II. ütem/ 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Mielőtt a napirendek tárgyalását megkezdenék, tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy a tegnapi napon tárgyalásra volt beidézve. Vida Ottó Kolozs Pásztó 
rendőrkapitánya becsületsértésért feljelentette. 
A gyanúsítás ellen panasszal élt.  
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
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 
75/2016. (IV. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény 
benyújtására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére a 2016. március 22-i Pályázati kiírásnak megfelelően támogatási igényt nyújt 
be a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázathoz szükséges 
adatlapok, nyilatkozatok aláírására, és a pályázat benyújtására. 
 

  Határidő: 2016. április 21. 
Felelős: polgármester 

 
II. NAPIRENDI PONT: 

 
 Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által benyújtandó  
 „A Roma Kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek 

elérhetővé tételének támogatása” című pályázat  fenntartói hozzájárulása a program 
támogatásáról 

 Előterjesztő: Oláhné Csákvári Gabriella igazgató 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dömsödi Gábor: A Roma Nap rendezvény konkrét időpontját a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökével egyeztetni fogja az intézményvezető és Alpolgármester Úr. 
Az RNÖ a mai ülésén saját forrásából 30 eFt-tal támogatja a rendezvényt.  
 
Farkas Attila: Beszélt Kolompár Istvánnal az RNÖ elnökével és egyetértett azzal, hogy 12-én, 
szombaton legyen a rendezvény. 
 
Káposzta Csaba: Véleménye szerint lehetne egy kispályás focibajnokságot is beiktatni. 
 
Oáhné Csákvári Gabriella: A pályázati elemek között a programban  ilyen nem szerepel, de 
azon kívül természetesen megoldható. 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az Intézményirányítási és 
Szociális Bizottsággal együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolják. 
 
Dömsödi Gábor Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
76/2016. (IV. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ  előterjesztését „A Roma Kulturális események megvalósításának, 
kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására” /ROM-RKT-16/ c. 
pályázati szándékról és hozzájárul a program támogatásához. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Oláhné Csákvári Gabriella intézményvezető 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával megvalósuló új munkacsarnok 

építésére. 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen módosítás hangzott el a határozati javaslathoz, melyet 
befogadott.  
 
A határozati javaslat 1. pontja változatlan. A 2. pontja a következők szerint módosul: 
 
„2. A Képviselő-testület felhatalmazza és kötelezi a polgármestert, hogy készíttessen  
    ingatlanforgalmi értékbecslést a    munkacsarnok megépítéséhez még szükséges,  

magántulajdonban álló, 1973/37 hrsz-ú 2000 m2-es ingatlanrészről, illetve a Pásztó,  
Mátraszőlősi úti önkormányzati tulajdonú  csereingatlanokról, melyeket a tulajdonosnak   
ajánl fel a Cserhát lakónegyedben lévő  ingatlanrésze vonatkozásában. 



4 
 

 
Az ingatlanokról készült értékbecsléseket  a képviselő-testület 2016. április 21-i rendkívüli  
ülésére döntéshozatal céljából    be kell terjeszteni.” 

 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: 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 
77/2016. (IV. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Magyar Kézilabda Szövetség segítségével 
megvalósuló új munkacsarnok építésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz,  hogy az Önkormányzat a Magyar Kézilabda 
Szövetséggel /MKSZ/  együttműködve új munkacsarnokot építsen, támogatja a beruházás 
megvalósulását és biztosítja az ehhez szükséges  1973/38 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban 
álló telket a  Cserhát lakónegyed területén.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges dokumentumokat benyújtsa az 
MKSZ részére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza és kötelezi a polgármestert, hogy készíttessen  
    ingatlanforgalmi értékbecslést a    munkacsarnok megépítéséhez még szükséges,  

magántulajdonban álló, 1973/37 hrsz-ú 2000 m2-es ingatlanrészről, illetve a Pásztó,  
Mátraszőlősi úti önkormányzati tulajdonú  csereingatlanokról, melyeket a tulajdonosnak   
ajánl fel a Cserhát lakónegyedben lévő  ingatlanrésze vonatkozásában. 

 
Az ingatlanokról készült értékbecsléseket  a képviselő-testület 2016. április 21-i rendkívüli  
ülésére döntéshozatal céljából    be kell terjeszteni  

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 
              Budavári Valéria  Városgazdálkodási és Üzemeltetési Osztály vezetője 
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IV. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a mátrakeresztesi sportpálya magántulajdonban lévő 24/60-ad részének 
megvásárlására 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: 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 
78/2016. (IV. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
mátrakeresztesi sportpálya magántulajdonban lévő 24/60-ad részének megvásárlására tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Pásztó Városi Önkormányzat meg kívánja vásárolni a 4630 hrsz-ú, kivett 
sporttelep megnevezésű 4514 m2 területű ingatlan 24/60-ad magántulajdonban 
lévő részét. Zsadányi Andrásné, Kádár Ferenc és Holtner Ferenc tulajdonrészeit 
egyenként 225.700 Ft vételárért, Nagy Tivadar és Gyetván Gyuláné 
ingatlanrészeit egyenként 451.400 Ft vételárért, Kecskés Józsefné, Balogh 
Sándor és Balogh Ernő tulajdonrészeit egyenként 75.233 Ft-ért, azaz 
mindösszesen 1.805.600 Ft-ért. 

 
2.)  Az ingatlan 24/60-ad részének önkormányzati tulajdonba vétele egy adásvételi 

szerződésen belül történik. 
 

3.) Az ingatlan adás-vételével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket a 
vevő viseli. 

 
4.) A teljes vételár megfizetése szerződéskötéskor történik. 
 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős:  polgármester, vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 14/2016. /I. 27./ számú határozat módosítására. 

 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A határozatban helytelenül szerepel a „vagyonkezelési” szó. 
Nem vagyonkezelései, hanem üzemeltetési szerződést szeretnénk kötni. 
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Kérdés  
 
Volek György: Mi a különbség a vagyonkezelési és az üzemeltetési szerződés között? 
 
Dr. Gajdics Gábor: Vagyonkezelési szerződés esetében a vagyon eladására, kezelésére 
hatalmaznánk fel a Kft-t, ezt nem szeretnénk. Ezért célszerűbb üzemeltetési szerződést kötni. 
Az előző határozatban tévesen vagyonkezelési szerződést említettek. 
 
  
Dr. Halász István: 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 
79/2016. (IV. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a 14/2016 (I. 27.) számú határozata 3. pontjának szövegét akként 
módosítja, hogy  az abban szereplő „vagyonkezelési  szerződés”  helyett üzemeltetési 
szerződés tervezetet kell készíteni és a képviselő-testület soron következő ülésére be kell  
terjeszteni. 
 
A határozat 1., 2., 4., 5. és 6. pontjai változatlanok maradnak. 
 

Felelős: Czabafy László mb. ügyvezető 
Határidő: értelemszerűen 

 
VI. NAPIRENDI PONT: 

 
        Előterjesztés az önkormányzat Nógrád Megyei TOP felhívásra benyújtandó 

kérelmeivel kapcsolatban /II. ütem/ 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: A bizottsági ülésen kiosztásra került egy kiegészítés. A határozati javaslat 1. 
pontja legyen a kiosztott anyagban szereplő szöveg, a második pontja pedig a kiküldött anyag 
szerinti. 
 
Kérdés 
 
Volek György: Elektronikusan történnek meg az aláírások? Sem a polgármester, sem a jegyző 
nem lesz itthon a jövő héten, amikor be kell nyújtani a dokumentumokat. 
 
Mészáros Sándor: Az egyik beadási határidő április 18., de akkor még itthon lesznek a  
vezetők és cégszerűen alá tudják írni.  
 
Az elektronikus aláírás igénylése folyamatban van, az informatikus már kapott róla 
visszajelzést, hogy mikor kell Polgármester Úrnak ezügyben  Budapestre menni. 
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a kiegészített határozati javaslatot. 
 
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 
80/2016. (IV. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Az önkormányzat 
Nógrád Megyei TOP felhívásra benyújtandó kérelmeivel kapcsolatos II. ütemre vonatkozó 
előterjesztését. 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Projekt 
Előkészítő Tanulmány elkészítésére a legkedvezőbb ajánlatot a Márkus és Társa 
Kft. adta.  

A Képviselő.-testület a vállalkozási szerződés aláírását utólagosan jóváhagyja. 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Települési Környezetvédelmi 
Infrasrtuktúra fejlesztések TOP-2.1.3-15 pályázati felhívásra 2016. április 18-i 
határidővel benyújtja Pásztó város csapadékvíz-elvezetésének és vízfolyás 
rendezésének fejlesztése című projektjét. A projektben tervezett fejlesztések 
megvalósításához 2016. vagy 2017. évi költségvetésében 10 millió  Ft önerőt 
biztosít. Az önerőt a benyújtott kérelem költségeinek elfogadása után felülvizsgálja 
és a pályázati felhívásnak megfelelő tartalommal az önerő mértékéről újabb 
határozatot hoz. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
2. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott 

kérelmek előkészítése és leadása ügyében eljárjon. Az azzal kapcsolatos, az 
előkészítésekre vonatkozó szerződéseket készítse elő, szükség esetén kösse meg és 
a kérelmek leadásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Ezen feladatokról és 
az ezzel kapcsolatos kötelezettség-vállalásokról, javaslatokról a Képviselő-
testületet folyamatosan tájékoztassa. 

     Határidő: értelemszerűen 
     Felelős: Polgármester 

 
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 

Dömsödi Gábor       dr. Gajdics Gábor 
 polgármester                   jegyző 


