
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István  alpolgármester, Barna Tibor 
Józsefné, Káposzta Csaba, dr. Kanyó Roland, Kerekes Lóránt, Veres Róbert, Zeke Tamás 
képviselők.  
 
Dr. Gajdics Gábor jegyző, Juhászné Mustó Mária, Genyéné Batta Nikoletta, dr. Gherdán 
Katalin, Bartus László, osztályvezetők,  Cservölgyiné dr. Urbán Erika jogász,  Tari Mihály,  
Berzák Gyuláné  Szervezési Osztály munkatársai. 
 
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 8 fő  jelen van.   
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
 
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
266/2018. (IX. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület  napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 
 

1. Javaslat az MLSZ-szel kötött megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
 

2. Javaslat tagóvoda vezetői megbízásról való lemondás tudomásul vételére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
I. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat az MLSZ-szel kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést. Annyi kiegészítést 
fűz hozzá, hogy a STRABAG az 59 millió Ft TAO támogatás mellé még ad további 4 millió 
50 eFt-ot sportfejlesztésre. Az önkormányzatnak 9 millió Ft-os önrésze van benne és még ez 
az összeg hozzáadódik. Így meg tudják oldani azt, ami már több éve nyomasztja Pásztó 
sportéletét.  
Azt még nem lehet tudni, hogy az előző pályázattal mi lesz. Az a lényeg, hogy legyen Pásztón 
egy sportolásra alkalmas futballpálya. 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
267/2018. (IX. 13.) számú határozata: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az MLSZ-szel 
kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az MLSZ-szel kötött Együttműködési megállapodást közös megegyezéssel 
megszüntesse. 
 

2. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 59.400.000,- Ft, azaz 
ötvenkilencmillió-négyszázezer forint szakmai TAO támogatást és a 4.050.000,- Ft, 
azaz négymillió-ötvenezer forint kiegészítő sportfejlesztési támogatást az 
Önkormányzat igazgatási területén, más helyszínen megvalósítani kívánt 
sportlétesítmény létrehozásához használja fel. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
Farkas Attila: A második napirendi pontot zárt ülésen szükséges tárgyalni. Szavazásra 
bocsátja. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
268/2018. (IX. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 2. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

A zárt ülésről külön  jkv. készül. 

 

 

Farkas Attila: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szeptember végére tervezett bizottsági és 
testületi ülés várhatóan szeptember 25-én és 26-án 15.00 órától lesz megtartva. 
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Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  

 

 k.m.f. 

 
 
 Farkas Attila       Dr. Gajdics Gábor 
 polgármester                 jegyző 


