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 JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 20-i   rendkívüli 
üléséről. 
 
Helye: Városháza II. emeleti ülésterme, Pásztó, Kölcsey utca 35.  
 
Jelen vannak: Dömsödi Gábor polgármester, Farkas Attila alpolgármester,  dr. Becsó Károly,  
Barna Tiborné,   Káposzta Csaba,  Volek György  képviselők. 
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Bartus László osztályvezető,  Juhászné Mustó Mária osztályvezető, 
dr. Szántó-Stadler Annamária aljegyző, Genyéné Batta Nikoletta 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: 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
322/2017. (XII. 20.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Javaslat települési arculati kézikönyv elfogadására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

2. Javaslat a megvalósítás előkészületi fázisaiban lévő TOP projektekkel kapcsolatos 
határidők módosítására. 

      Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

3. Javaslat a nyertes EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „Előadóművészeti próbaterem 
kialakítása, korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

I. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat települési arculati kézikönyv elfogadására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

Dömsödi Gábor:A rövid határidő ellenére egy nagyon alapos és már most jól használhat 
anyagot kaptunk. Ezt nyilvános vitára kell bocsátani, azt követően lehet véglegesen elfogadni.  

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
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 
323/2017. (XII. 20.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó Város Településképi 
Arculati Kézikönyve elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A település arculati kézikönyv szándéka a természeti és épített értékek 
megismertetése, a sokféle lehetőség bemutatása, nem pedig az építtetői szándék és 
tervezői szabadság gúzsbakötése. A kézikönyv nem egy statikus, meg nem 
változtatható állapotot rögzít, hanem folyamatosan reflektál a változásokra, értelmezi 
és értékeli azokat. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. által Pásztó városáról 
elkészített települési arculati kézikönyvet  és felhatalmazza a polgármestert, hogy 
ennek megfelelően a velük kötött szerződés szerint teljesítsen kifizetést.  
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kézikönyvet a Magyar 
Építész Kamarának és a Nógrád Megyei Kormányhivatal állami főépítészének 
egyeztetésre küldje meg. 

 

4. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően e határozat mellékleteként, a Magyar Építész Kamara és a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal állami főépítésze véleménye beérkezését követően, 
elfogadásra alkalmasnak tartja. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Polgármester. 

II. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a megvalósítás előkészületi fázisaiban lévő TOP projektekkel kapcsolatos 
határidők módosítására. 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
324/2017. (XII. 20.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta  A megvalósítás előkészületi fázisában lévő 
TOP projektekkel kapcsolatos határidők módosítására vonatkozó tájékoztatást és az alábbi 
határozatot hozza. 

1. A Pásztói bölcsőde kialakítása, TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017 
 

1. A 3. Mérföldkőhöz kapcsolódó kivitelező kiválasztására tervezett közbeszerzési 
eljárás 2017. december 31-i eredeti határidejét, 2018. január 31-re módosítja, 
melyhez a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása szükséges.  

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza Polgármesterét, 
akadályoztatása, távolléte esetén Alpolgármesterét, hogy az 1. pontban leírt 
határidő módosítás érdekében, valamint a pályázat megvalósításához kapcsolódó 
valamennyi egyéb ügyben eljárjon. 

 
2. Varázsvölgy Pásztón, TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 

 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő - testülete az 1. számú mellékletként 

csatolt dokumentumok alapján elfogadja a projekt Támogatási Szerződés 1. számú 
módosításával kapcsolatos tájékoztatást. 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, 
akadályoztatása, távolléte esetén Alpolgármesterét, hogy a pályázat 
megvalósításához kapcsolódó valamennyi ügyben eljárjon.  

 
Felelős: polgármester (alpolgármester) 
Határidő: a kérelemben, valamint a támogatási szerződésben leírtak szerint 

Dr. Halász István érkezik, 8 képviselő van jelen. 

III. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a nyertes EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „Előadóművészeti próbaterem kialakítása, 
korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta 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 
325/2017. (XII. 20.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a nyertes EFOP-4.1.7-16-2017-00274 
kódszámú „Előadóművészeti próbaterem kialakítása, korszerűsítése” című nyertes 
pályázathoz kapcsolódó tájékoztatást és az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy 
a bruttó 19 777 186 Ft nagyságú, 100%-os támogatási intenzitású, fenti című és 
kódszámú projekt szerződéskötéséhez szükséges feladatokat előkészítse és a 
támogatási szerződést aláírja. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, 
akadályoztatása, távolléte esetén Alpolgármesterét, hogy a pályázat megvalósításához 
kapcsolódó valamennyi ügyben eljárjon.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen   

Dömsödi Gábor: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 Dömsödi Gábor      Dr. Gajdics Gábor 

 polgármester                 jegyző 
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