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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2017.  március  20-i  rendkívüli
üléséről.

Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35. 

Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,  Édes Attila, dr.
Becsó Károly, Plecskó Péter, Káposzta Csaba,  Volek György  képviselők.

Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető,
dr. Szántó-Stadler Annamária jogász, Budavári Valéria osztályvezető,  Tari Mihály,  Berzák
Gyuláné   Szervezési Osztály munkatársai.

Dömsödi  Gábor polgármester  köszönti  a  jelenlévőket. Megállapítja  a  határozatképességet,
mivel  a 9 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van. 

Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint azzal az eltéréssel, hogy még egy napirendi
pontot meg kell tárgyalnia a képviselő-testületnek, mivel az étkeztetést április 1-től biztosítani
kell és addigra a  szerződést is meg kell kötni. Ez nem várhat a március 30-i rendes testületi
ülésig. 

Szavazásra bocsátja a napirendet.

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
57/2017. (III. 20.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1./ Javaslat a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
ellátottjait érintő étkeztetési feladatok biztosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

2./ Javaslat a Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetésére 
vonatkozó döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

I. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
ellátottjait érintő étkeztetési feladatok biztosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető

Dömsödi  Gábor: A  baglyaskői  szolgáltató  egy  hónappal  ezelőtt  felmondta  a  szerződését,
miszerint eddig ők szállították az ételt és működtették a tálalókonyhát az intézményben. Ezért
nagyon  gyorsan  kellett  intézkedni  és  három  cégtől  kértek  árajánlatot.  A  tálalólkonyha
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üzemeltetését  egyetlen  vállalkozó  vállalta,  ezért  a  határozati  javaslatban  foglaltak  szerint
javasolják  Molnár  László  egyéni  vállalkozóval  megkötni  a  szerződést  három  hónap
időtartamra.  Ezen  időszak  alatt  meg  kell  vizsgálni,  hogy az  önkormányzat  hogyan  tudna
belépni  a  közétkeztetésbe,  illetve  majd közbeszerzési  eljárást  fognak kiírni  a  tevékenység
ellátására.

Kérdés nem volt.
Vélemény, észrevétel

Volek  György: A  Pénzügyi  és  Településfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  és  elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek 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
58/2017. (III. 20.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a javaslatot, miszerint a Pásztói
Egységes  Gyógypedagógiai  Módszertani  Intézmény,  Gyermekotthon,  Óvoda,  Általános
Iskola,  Speciális  Szakiskola  és  Kollégium  gyermekeinek  étkeztetését  a  tálalókonyha
üzemeltetésével együtt  2017. április  1-től a tanév végéig Molnár László egyéni  vállalkozó
biztosítsa.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás
aláírására.

Dömsödi  Gábor: A következő napirendi  pontot  zárt  ülésen kell  tárgyalni,  mivel  Budavári
Valéria úgy nyilatkozott, hogy a személyét érintő ügyben nem járul hozzá a nyilvános ülésen
történő tárgyaláshoz.

Az ülésteremben minden jelenlévő maradhat, mivel csak az illetékesek vannak jelen.

A zárt ülésről külön jkv. készül.

Dömsödi  Gábor:    Ismerteti  a zárt  ülésen hozott  döntést,  mely szerint Budavári Valériát,  a
Polgármesteri  Hivatal  Városfejlesztési  és  Üzemeltetési  Osztályának  vezetőjét  bízta  meg  a
képviselő-testület  a  Pásztó  Városgazdálkodási  Kft.  ügyvezetői  feladatainak  ellátásával  hat
hónapra, 2017. március 21-től 2017. szeptember 21-ig.

Megköszöni a részvételt, a ülést bezárja.

k.m.f.

Dömsödi Gábor Dr. Gajdics Gábor
  polgármester                                                                                   jegyző


