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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 10-én megtartott 
rendkívüli üléséről.  

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

Jelen vannak: Dömsödi  Gábor polgármester, Volek György, Édes Attila, Barna Tiborné, 
Plecskó Péter, Káposzta Csaba képviselők. 

Dr. Gajdics Gábor jegyző, Cservölgyiné dr. Urbán Erika jogász, Bartus László osztályvezető, 
Juhászné Mustó Mária osztályvezető, Genyéné Batta Nikoletta osztályvezető, Tari Mihály, 
Berzák Gyuláné  Szervezési Osztály munkatársai. 
 
Dömsödi Gábor: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 
képviselőből 6 fő jelen van.  

További három napirendi pontot szükséges megtárgyalni, melyek a következők: 

- Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  

 
- Javaslat Hidegvölgyi vízfolyás medrének kitakarításáról 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  

 
- Javaslat döntéshozatal ingóságok megvásárlására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.  

A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.   
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
116/2018. (V. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
  
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1./ Tájékoztatás dr. Becsó Károly Csaba képviselő lemondásáról 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
  
2./  Javaslat elnyert pályázattól elálláshoz szükséges döntés meghozatalára 

(Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése) 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
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3./  Javaslat BMW márkatalálkozó támogatására 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

4./  Javaslat Bölcsőde tetőszigeteléséhez kapcsolódó pótmunkára ajánlat bekérésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester (ülésen kerül kiosztásra) 

 
5./ Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
6./ Javaslat Hidegvölgyi vízfolyás medrének kitakarításáról 

: Dömsödi Gábor polgármester 
 
7./  Javaslat Pásztó, Cserhát Ln. 16. szám alatti ingatlanok eladásáról 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
8./ Javaslat döntéshozatal ingóságok megvásárlására 

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

Tájékoztatás dr. Becsó Károly Csaba képviselő lemondásáról 
 Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
 
Dömsödi Gábor: Dr. Becsó Károlyt megválasztották országgyűlési képviselőnek a  2018. 
április 8-i választáson. Ez összeférhetetlen az önkormányzati képviselői megbízással, így erről 
írásban lemondott.  
Tudomása szerint helyére a 2014. évi önkormányzati választáson a soron következő, legtöbb 
szavazatot kapó képviselő lép.  
Kérdezi a jegyzőt,  milyen lépéseket tett a mandátum átadására. 
 
Dr. Gajdics Gábor: Dr. Nyíri Ferenc az, aki a következő legtöbb szavazatot kapta. Megkereste 
őt és úgy  nyilatkozott, hogy nem kívánja átvenni a képviselői mandátumot. Ezt a 
nyilatkozatot írásban is meg fogja tenni. Az utána következő Gömbiczné Kanyó Beatrix, aki 
még nem adott végleges választ.  
 
Dömsödi Gábor: Kéri, hogy dr. Nyíri Ferenc lemondó nyilatkozatát írásban kérje be.  
 
Káposzta Csaba: A választás augusztus 12-én lesz? 
 
Dr. Gajdics Gábor: Igen, a HVB 2018. augusztus 12-ére tűzte ki az időközi választás napját. 
A jelölő szervezetek már kérhetik nyilvántartásba vételüket. Az ehhez szükséges nyomtatvány 
letölthető a honlapról, illetve személyesen is átvehető a Szervezési Osztályon.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.   
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
117/2018. (V. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A képviselő-testület a dr. Becsó Károly Csaba képviselő lemondásáról szóló tájékoztatót 
tudomásul vette. 

II. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat elnyert pályázattól elálláshoz szükséges döntés meghozatalára 

(Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése) 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
Dömsödi Gábor:  Az önkormányzat benyújtott egy pályázatot a külterületi helyi közutak 
fejlesztésére, melyhez 10 %-os önrészre lenne szükség. A pályázat nyertes lett, viszont 
csökkentett tartalommal. Így az önkormányzatnak nagyobb önrészt kellett volna vállalnia. 
Ezért azt javasolta, hogy a megemelkedett önrész összegét inkább a belterületi utakra 
fordítsák, amennyiben a költségvetésben rendelkezésre áll. Ez egyébként nem volt betervezve, 
mert a költségvetés elfogadása után jelent meg a pályázati kiírás.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslat „A” 
alternatíváját javasolja elfogadásra.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” alternatíváját..  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.   
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
118/2018. (V. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az elnyert 
pályázattól elálláshoz szükséges döntés meghozatalára tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
pályázat megvalósításától elálláshoz szükséges lépéseket megtegye. 

Határidő: pályázati határidő szerint 

Felelős: polgármester, városfejlesztési osztály 

 
 
 



4 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat BMW márkatalálkozó támogatására 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 

 
Dömsödi Gábor: Ez immár hagyományosnak mondható rendezvény Pásztón. Az eddigi 
tapasztalatok jók voltak, ezért javasolja a támogatását. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.   
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
119/2018. (V. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az E39 Klub Magyarország 
kérelmét a 2018. július 28-ára tervezett BMW találkozó megszervezéséről. 
 

1. Az Önkormányzat a rendezvényhez a pásztói strand területét és a bitumenes pályát 
ingyenesen biztosítja. Egyben kiköti, hogy a területen a gépkocsik maximális 
sebessége 5 km/h lehet.  

 
2. Az Önkormányzat a rendezvény területén a rendezvény időtartama alatt 1 db 

szeméttároló elhelyezését és ürítését, valamint a rendezvényre érkező – külön 
karszalaggal rendelkező – résztvevők szabad bejárását biztosítja a Pásztói Strandfürdő 
területére. 

 
3. Felhívja a rendező figyelmét, hogy a rendezvény időpontja előtt két héttel vegye fel a 

kapcsolatot a strand üzemeltetőjével. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 
mentén megállapodást kössön Kanyó Bence (E39 Klub Magyarország ) kérelmezővel.   

 
5. A biztonságos lebonyolításért és a rendezvényen történő bárminemű balesetekért, 

károkért a rendező felel. 
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IV. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Bölcsőde tetőszigeteléséhez kapcsolódó pótmunkára ajánlat bekérésére 
Dömsödi Gábor polgármester  

  
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.   
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
120/2018. (V. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pályázat 
megvalósításához szükséges döntés meghozatalára (tetőszigetelés, Pásztói bölcsőde 
kialakítása, TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017) tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
  

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízott műszaki ellenőr 
közreműködésével a „Pásztói bölcsőde kialakítása” megnevezésű, TOP-1.4.1-15-NG1-
2016-00017 számú projekt megvalósítása érdekében a tető vízszigetelésének 
megvalósítására pótmunkát rendeljen meg a kivitelezőtől, valamint Márkus Pál Felelős 
Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadóval együttműködve elkészített 
szerződésmódosítást a Megrendelő részéről írja alá. 
 

Határidő: szöveg szerint, haladéktalanul 

Felelős: polgármester 

V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 

       Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester  
 
Bartus László: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája magasabb vezetői feladatainak 
ellátására 89/2018. (IV. 26.) számú határozatával Zagyi Edit jelenlegi óvodavezetőt bízta meg 
2018. december 31. napjáig. 

A Magyar Államkincstár jelezte, hogy ez a rendelkezés ellentétben áll a 2011. évi CXC. 
törvény 68.§ (4) bekezdésében foglaltakkal.  Ezt a bizottsági ülésen részletesen ismertette. 
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Ennek alapján a megbízási idő legvégső határideje 2018. augusztus 15. napja lehet, ezért az új 
pályázatot is haladéktalanul ki kell írni. Emiatt szükséges a 89/2018. (IV. 26.) számú 
határozat módosítása.  

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  
 
Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.   
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
121/2018. (V. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület módosítja 89/2018. (IV. 26.) számú 
határozatát, miszerint Zagyi Edit vezetői megbízásának utolsó napja 2018. augusztus 15. 

2. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján: 

2.1. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája magasabb vezetői álláshely betöltésére 
pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint. 

2.2. Felhatalmazza a város jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt, e határozat mellékletét 
képező pályázati felhívás megjelentetéséről. 

2.3. Felkéri a jegyzőt az intézményvezető határozott idejű megbízására irányuló pályázati 
eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok elvégzésére úgy, hogy az 
intézmény vezetői megbízással kapcsolatos döntését a Képviselő-testület legkésőbb 
2018. augusztus 15-ig meg tudja hozni. 

 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős: szöveg szerint 

VI. NAPIRENDI PONT: 
 
 Javaslat Hidegvölgyi vízfolyás medrének kitakarításáról 

Dömsödi Gábor polgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Volek György: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja.  
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Dömsödi Gábor: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.   
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
122/2018. (V. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Hidegvölgyi vízfolyás 
medrének kitakarításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:  

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Hidegvölgyi vízfolyás nyomvonalán lévő fák, bokrok 
kitermeléséhez. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitermelésre kérjen be három árajánlatot 
és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést. 

3.   A Képviselő-testület kéri a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges kb. 4 millió Ft-ot a 2018. évi  költségvetésből biztosítsa és a következő  módosításánál 
vezesse át.  

Határidő:  azonnal 

Felelős: polgármester, városüzemeltetési osztály 

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen 
 
Dömsödi Gábor: javasolja, hogy a 7. és 8. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják. 
Szavazásra bocsátja. 
 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
123/2018. (V. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

A Képviselő-testület a 7. és 8. napirendi pontot zárt ülésen tágyalja.  

A zárt ülésről külön  jkv. készül.  

Dömsödi Gábor: Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. 

Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  

k.m.f. 

         Dömsödi Gábor      Dr. Gajdics Gábor 

         pogármester                                                                                       jegyző      


