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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 27-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey út 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Dr. Becsó Károly, Halász István, Édes Attila,  
Volek György képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető, Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
Budavári Valéria osztályvezető, Dudásné Fülöp Anita, Tari Mihály Szervezési Osztály 
munkatársai,  
 
Dömsödi Gábor: Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 5 
fő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint azzal a módosítással, hogy elsőként  a 
Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatói pályázatával kapcsolatos napirendi pontot 
tárgyalják. 
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal  1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
96/2016. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 

állására beérkezett pályázatok elbírálására /újratárgyalás/ 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
2./  Javaslat pályázatok benyújtására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az 1. napirendi pontot zárt ülésen szükséges tárgyalni, mert nincs 
hozzájáruló nyilatkozat az érintettek részéről. 
 
A zárt ülésről külön jkv. készül. 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 

 Javaslat pályázatok benyújtására 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Az öt benyújtandó pályázattal kapcsolatban szintén élt vétó jogával. A két 
legsürgősebb beadási határidővel rendelkező pályázatot támogatja.  
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Az öt határozati javaslatot egyenként bocsátja szavazásra. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
98/2016. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásáról szóló javaslatot 
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:  
 
A Képviselő-testület nem támogatja a VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épület 
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítése”című felhívásra pályázat benyújtását. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
99/2016. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásáról szóló javaslatot 
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:  

 
A Képviselő-testület nem támogatja a TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra pályázat benyújtását. 
 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. 

 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
100/2016. (IV. 21.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásáról szóló javaslatot 
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:  
 
A Képviselő-testület a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra pályázat 
benyújtását nem támogatja. 

 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
101/2016.(IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásáról szóló javaslatot 
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:  
1. A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra. 
 

2. A Képviselő- testület a 2016. évi költségvetésben biztosítja a támogatási kérelem benyújtásához 
kapcsolódó előkészítési költségekhez (PET, pályázati anyag, egyéb szakanyagok) szükséges 
önerőt. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a 
legkedvezőbb ajánlatot adó EX-ACT Kft.-vel való szerződés megkötésére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
Dömsödi Gábor szavazásra bocsátja az V. határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
102/2016. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásáról szóló javaslatot 
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:  

 
1. A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a TOP-5.2.1-15 „A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra. 
 

2. A Képviselő- testület a 2016. évi költségvetésben biztosítja a támogatási kérelem benyújtásához 
kapcsolódó előkészítési költségekhez (PET, pályázati anyag, egyéb szakanyagok) szükséges 
önerőt. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a 
legkedvezőbb ajánlatot adó SAMAS Kft.-vel való szerződés megkötésére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvétel, az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 

 
 Dömsödi Gábor      dr. Gajdics Gábor 
 polgármester                jegyző 
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