
 

 

 JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13-i  üléséről. 
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, Barna Tibor 
Józsefné, Káposzta Csaba, dr. Kanyó Roland, dr. Halász István, Kerekes Lóránt, Veres 
Róbert, Zeke Tamás képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző,  Bartus László, Juhászné Mustó Mária, Dénes Anita, Genyéné 
Batta Nikoletta osztályvezetők, Oláhné Csákvári Gabriella, Dr. Hír János, Borbélyné Válóczi 
Marianna, Nagy Józsefné intézményvezetők,  Polgárőrség képviselői, Berzák Gyuláné, Tóth 
Csilla Szervezési  Osztály munkatársai. 
 
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből mindenki  jelen 
van.   
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a kiküldött meghívótól eltérően az alábbiak szerint: 
 
Harmadik napirendi pontként szükséges megtárgyalni a gyermekétkeztetést ellátó 
intézményekben fizetendő  élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet 
módosítását.  
Szűcs Viktor, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője kérte, hogy az általa előterjesztendő két 
napirendi pontot sorolják előre, mert hivatalos elfoglaltsága lesz még a délután folyamán. 
Ezért azokat 4.és 5.-ként javasolja megtárgyalni.   
Javasolja továbbá, hogy a Közérdekű bejelentéseket 16. pontként tárgyalják, utána pedig a 
zárt ülésen tárgyalandó napirendek következnek.  
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
322/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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3. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő 
            élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 

4. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 

 
5. Tájékoztató a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működéséről 

Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 

6. Javaslat a naptári éven belül lejáró folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
7. Beszámoló az alpolgármester  2018. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester  
  

8. Beszámoló a civil és sport kapcsolatok tanácsnoka és a gazdasági kapcsolatok 
tanácsnoka 2018. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester   

 
9. Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 

Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző 
 

10. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 
- Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
11. Javaslat közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésére beérkezett ajánlatok elbírálására 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

12. Javaslat szennyvízagglomerációk összevonására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
13. Javaslat a Salgótarjáni  Tankerületi Központ és  Pásztó Városi Önkormányzat közötti 

vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
14. Javaslat Kölcsey u. 20. III/8. szám alatti ingatlan vételár kifizetésére vonatkozó 

kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
15. Javaslat a Képviselő-testület 2019. I. félévi üléstervére 

Előterjesztő:  Farkas Attila polgármester 
 

16.  Közérdekű bejelentések 
 
17. Javaslat a Kövicses patakmeder 1+850 szelvénytől a 2+700 szelvényig – 850 m 

hosszúságú – medertakarítására beérkezett ajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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18. Javaslat iskolabusz üzemeltetésére beérkezett ajánlatok elbírálására 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

19. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 
megbízás meghosszabbítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
20. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítására 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Javasolja, hogy először a lejárt határidejű határozatokról szavazzanak, majd 
utána számol be a két ülés között történtekről. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 289/2018. (X.18.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
323/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 289/2018. (X.18.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  

 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 291/2018. (X.18.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
324/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 291/2018. (X.18.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 297/2018. (X.18.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
325/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 297/2018. (X.18.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 298/2018. (X.18.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
326/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 298/2018. (X.18.) számú határozat  végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 300/2018. (X.18.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
327/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 300/2018. (X.18.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 

Farkas Attila szavazásra bocsátja a 301/2018. (X.18.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
328/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 301/2018. (X.18.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  

 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 304/2018. (X.18.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
329/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 304/2018. (X.18.)  számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 

Farkas Attila szavazásra bocsátja a 314/2018. (XI. 21.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
330/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 314/2018. (XI.21.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 315/2018. (XI. 21.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
331/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 

A képviselő-testület a 315/2018. (XI. 21.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást 
elfogadta.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 316/2018. (XI. 21.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
332/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 316/2018. (XI. 21.) számú határozat  számú határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást elfogadta.  
 

Farkas Attila szavazásra bocsátja a 317/2018. (XI. 21.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
333/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 317/2018. (XI. 21.) számú határozat  számú határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást elfogadta.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 319/2018. (XI. 21.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
334/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 

A képviselő-testület a 319/2018. (XI. 21.) számú határozat  számú határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást elfogadta.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 320/2018. (XI. 21.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
335/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 320/2018. (XI. 21.) számú határozat  számú határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást elfogadta.  
 

Farkas Attila szavazásra bocsátja a 321/2018. (XI. 21.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
336/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 321/2018. (XI. 21.) számú határozat  számú határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást elfogadta.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a 322/2018. (XI. 21.) számú határozat végrehajtásáról adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
337/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a 322/2018. (XI. 21.) számú határozat  számú határozat végrehajtásáról 
adott tájékoztatást elfogadta.  
 
Farkas Attila: Mielőtt a két ülés közti időben történt eseményekről tájékoztatást ad, rendhagyó 
módon köszönti a Polgárőrség megjelent tagjait, akik nem véletlenül vannak itt. 
A pásztói polgárőr parancsnokkal jelen lévő 5 főnek szeretne köszönetet mondani és 
gratulálni ahhoz a munkához, melyet a 2017. szeptember 23-án Pásztón megrendezett 
Megyenapon végeztek. A Megyenap biztosítását több polgárőr szervezet tagjai végezték. Az 
esti koncerten egy nem megfelelően viselkedő személlyel szemben kellett intézkedniük, hogy 
ne zavarják a többi, szórakozni vágyó embert. Ezt oly módon sikerült megoldaniuk, hogy a 
közönség ebből szinte semmit nem észlelt. A rendbontásból bírósági ügy lett, melyben a 
napokban hoztak ítéletet. A szakszerű intézkedés köszönhető a három ecsegi polgárőrnek, név 
szerint Kelemen Ferencnének, Antal Évának és Kórósné Borsik Zsuzsannának és két pásztói 
polgárőrnek, Varga Gyulának és Medgyesi Zsolt Máténak.  
Pásztó Város Önkormányzata nevében egy szerény ajándékkal megköszöni a helytállást és 
további munkájukhoz sok sikert kíván.  
 
Ezek után pedig a két ülés közti eseményekről számol be.  
November 21-én a civil és sport szervezeteknek volt egy közös megbeszélés. Köszöni 
Káposzta Csaba civil és sport tanácsnoknak, hogy megszervezte a találkozót. Nagyon hasznos 
volt és ennek még lesz folytatása előre láthatólag februárban. 
November 22-én megkeresett egy ismerőse, hogy szeretne Pásztón nyelvtanfolyamokat 
szervezni. Erre a jövő év elején visszatérnek. 
Köszönti Nagy Józsefnét, az Óvoda vezetőjét, aki 2019. augusztus 15-ig látja el a vezetői 
feladatokat. Előtte 21 évig volt óvodavezető Ecsegen. Nyugdíját megszakítva vállalta el a 
feladatot. 
November 23-án tárgyalt a szelektív hulladékgyűjtők környékének bekamerázási 
lehetőségeiről, melyre  érkezett is árajánlat. Erről  a következő testületi ülésen lesz szó. 
November 24-én volt a Zsigmond Király Általános Iskolában a jótékonysági bál, melyen 
közel 500-an vettek részt és nagyon színvonalas rendezvény volt. A bál bevételéből az iskola 
játszóteret fog építeni, az önkormányzat pedig kiegészíti a hiányzó összeggel. 
November 30-án HEP nyitó fórum volt Mészáros Sándor szervezésében a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében. 
December 2-án  megtörtént az első adventi gyertyagyújtás.  
December 3-án Kovács Péter könyvbemutatóján vett részt, aki Pásztóról származik, de 
jelenleg Karancsalján lakik. 
Megkereste két közvilágítással foglalkozó cég is Pásztó közvilágításának korszerűsítésével 
kapcsolatban. Erről bővebben majd a januári testületi ülésen lesz szó. 
Volt egy találkozó a Dél-Nógrádi polgármesterek részére itt az ülésteremben, melyen szinte 
mindenki részt vett. Áttekintették, hogy az elkövetkező időszakban miben tudnak 
együttműködni.  
December 5-én felkeresték a Baumit budapesti központjából és biztató dolgokról számoltak 
be. Terveznek bizonyos fejlesztéseket a cégnél és ez munkahelyteremtéssel is együtt jár.  
December 5-én került sor a Hasznos-Mátrakeresztes közti felújított út átadására, illetve az 
óvodákba is vittek ajándékokat.  
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December 6-án részt vett a Zsigmond Király általános iskola felújítási tervbemutatóján. Az 
iskola felújítása tavasszal fog kezdődni.  
December 7-én Salgótarjánban volt az ÉMÁSZ-nak egy karácsonyi programja, melyen 
munkatársával vett részt.  
Megrendezésre került a hagyományos Mikulás-futás. Megköszöni a szervezőknek a munkát.  
Részt vett az adventista egyház rendezvényén is, melynek bevételét az idén az Őszirózsa 
Nyugdíjasklub kapta. 
Koszorúzással emlékeztek meg arról a két pásztói hősről, akik 1956-ban felrobbantották a 
vasúti hidat azért, hogy a fiatalokat ne tudják elvinni Szibériába. 
December 9-én volt a jótékonysági ételosztás első alkalma, ez karácsonyig minden vasárnap 
meg fog történni. Megköszöni Bodrogi István alpolgármester úr áldozatos munkáját, hogy 
ennek a szervezését és az ételek elkészítését magára vállalta. Megköszöni továbbá mindazok 
közreműködését, akik ebben részt vettek.  
December 11-én megkereste Csépe János helyi vállalkozó, hogy a Balassi Bálint színház 
részére milyen segítséget tudna adni az önkormányzat, ha meg szeretnének vásárolni egy 
épületet.  
December 11-én a Polgármesteri Hivatalból nyugdíjba ment dolgozók részére – mint eddig 
minden évben -  volt egy karácsonyi ünnepség. 
December 12-én pedig a bizottsági ülésen Dénes Anita, az új osztályvezető adott tájékoztatást 
a pályázatok állásáról.  
December 13-án, tehát a mai napon pedig rész vettek Alpolgármester úrral a Dél-Nógrádi 
Vízmű Kft. taggyűlésén. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről  adott 
tájékoztatást. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
338/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást 
elfogadta.  

II. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A város 2019. évi költségvetését február 15-ig kell beterjeszteni és legkésőbb 
március 15-ig kell elfogadnia a képviselő-testületnek.  Az új költségvetés elfogadásáig az 
átmeneti gazdálkodásról rendeletet kell alkotni. Ez biztosítja az önkormányzat törvényes 
gazdálkodását.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a rendelet-tervezetet.  
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Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
rendelet-tervezetet. 
 
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2018. (XII. 14.) önkormányzati  rendelete 
az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
 

III.  NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő 
élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
Bartus László: Mint minden évben, az idén is módosítani szükséges a térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendeletünket, mivel a szolgáltató árat emel. Az ajánlatuk kissé késve érkezett, 
ezért került csak most a testület elé. A  szolgáltató 9,1 %-os emelésre tett javaslatot.  A 
költségvetésben 5 %-os emeléssel számoltak, ezért ezt jelezték a szolgáltató felé. A 
csökkentett ajánlatot elfogadták, így az előterjesztésben az 5 %-os emeléssel kiszámolt térítési 
díjak szerepelnek. 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
rendelet-tervezetet. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2018. (XII. 14.) önkormányzati  rendelete 
a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő  
élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve) 
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IV. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 
Szűcs Viktor: A mostani alapító okirat módosítás arról szól, hogy a pótbefizetés lehetősége 
rögzítve legyen az okiratban. A Kft. működését többféleképpen lehet finanszírozni, többek 
között pótbefizetéssel is. Ezt viszont csak akkor lehet megtenni, ha szerepel az alapító 
okiratban is.  
 
Kérdés 
 
Farkas Attila: Tegnap a bizottsági ülésen dr. Halász István kérdezte, hogy nem lenne-e 
megoldható egy határozatban rögzíteni az alapító okiratot érintő változásokat? 
 
Szűcs Viktor: Megkérdezték a cégbíróságon és azt a választ kapták, hogy külön-külön 
határozatban szerepeljenek a módosítások. 
 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
mindkét határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
339/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója a következőképpen módosítja az Alapító okiratot: 
 
2.1/ pontja helyébe az alábbi kerül: 
 

„2. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA 
 
Jelen nonprofit gazdasági társaságot alapítja: 
 
1./ Cégnév (név): Pásztó Városi Önkormányzat 
     Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 735319 
     Statisztikai számjele: 15735313-8411-321-12 
     Székhely: 3060 Pásztó,Kölcsey utca 35. 
     Képviseletre jogosult neve: Farkas Attila   
     Születési helye, ideje: Pásztó, 1967.07.11. 
     Anyja neve: Erdélyi Mária 
     Lakcím: 3060 Pásztó, Nagymező u. 16. 2/3. 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az Alapító okiratban történt változást 
jogi képviselő útján – a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságnál kezdeményezze. 
 
Felelős: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
Határidő: 30 napon belül 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
340/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő pótbefizetés elrendeléséről 
készített előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója a következőképpen módosítja az Alapító okiratot:  

 
A 7/ pont helyébe az alábbi kerül.  
 

„7. PÓTBEFIZETÉS ELRENDELÉSE 
 
Az Alapító a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy 
 

a) társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent; 
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá 

csökkent; 
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy 
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi, pótbefizetést írhat elő.  
 

A pótbefizetés előírása – évente – négy alkalommal gyakorolható. A pótbefizetés összegét az 
Alapító egyedi döntése alapján állapítja meg. A pótbefizetést készpénzben kell teljesíteni.  
A pótbefizetést a határozat meghozatalától számított 15 napon belül, a Társaság 
egyszámlájára történő átutalással kell teljesíteni. A pótbefizetés a Társaság törzstőkéjét nem 
növeli.”  
 
Az alapító okirat jelenlegi 7-14./ pontja 8-15./ pontra változik. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az Alapító okiratban történt 
változást jogi képviselő útján – a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságnál 
kezdeményezze. 

Felelős: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
Határidő: 30 napon belül 
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V. NAPIRENDI PONT: 

 
Tájékoztató a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működéséről 
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
 
Szűcs Viktor: A képviselő-testület egy korábbi határozatában döntött arról, hogy a pásztói 
oktatási intézményekben tanulóknak a nyári és téli időszakban is kedvezményes árat 
számolnak a vendégéjszakáért. A határozatban az is szerepel, hogy az önkormányzat 
kiegészíti a piaci ár és a kedvezményes ár közti  különbözetet. Ezt külön táblázatban is 
szerepeltetik. Ennek kompenzálására az idén már nincs lehetőség, ezért a bevételeik között 
nem is látszik. Javasolja, hogy a következő évben a költségvetésben erre a célra irányzott 
összeg külön sorban szerepeljen. 
 
Káposzta Csaba: Javasolja, hogy a sípálya tulajdonosával fel kellene venni a kapcsolatot, 
hogy a tábor a téli időszakban is kihasznált legyen.  
A mátrakeresztesi szabadidő társaság jelezte, hogy mivel annak idején ők építették a tábort, 
szeretnék a nyári időszakban egy-két alkalommal igénybe venni. 
 
Farkas Attila: Egyetért Káposzta Csabával. Örül annak, hogy egyre nagyobb igény 
mutatkozik komplex turisztikai csomagok iránt. Bízik abban, hogy a későbbi években egyre 
nagyobb lesz a látogatottsága. 
 
Vélemény 
 
Dr. Halász István:  Az látszik a számokból, hogy a tábor kihasználtsága növekszik. Törekedni 
kell a szolgáltatás színvonalának emelésére. 
A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
bizottsági ülésen elfogadott módosítással, mely szerint a 2. pont szövege kikerül a 
határozatból.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
341/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltett Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor 
működéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltett Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működéséről 
készített tájékoztatót elfogadja. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Mátrakeresztesi 
Ifjúsági Tábor üzleti éve minden év november 1-től minden év október 31-ig tartson, 
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továbbá a Tábor működésével kapcsolatos tájékoztató elkészítési határideje minden év 
december 31-re módosuljon. 

 
Felelős: Farkas Attila polgármester 

               Szűcs Viktor ügyvezető igazgató 
Határidő: értelem szerint 

 
  NAPIRENDI PONT: 
  
      Javaslat a naptári éven belül lejáró folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére 
      Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A folyószámla hitel azért szükséges, hogy egész évben biztosítható legyen az 
önkormányzat likviditása. Ezt a hitelt mindig év végén december 31-ig vissza kell törleszteni.  
Most is arra tesz javaslatot, hogy az önkormányzatnak a következő évben is legyen 
hitelkerete. 130 millió Ft-os összeg erejéig.   
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István:  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 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
342/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a naptári éven belül 
lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot és az alábbiakról dönt: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 130 millió Ft összegű 
éven belüli lejáratú, folyószámlahitelt kíván felvenni az önkormányzat folyamatos 
likviditásának biztosítása érdekében, az ehhez szükséges pénzügyi fedezet megteremtése 
céljából, az alábbi feltételekkel: 
A hitel futamideje: 1 év; kezdete: 2019. január 2. 
A kért folyószámla-hitelkeret végső lejárata: 2019. december 30. 
Törlesztési ütemezése: rulírozó módon, de legkésőbb a hitel végső lejáratának napján. 

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitel 

és hitelhez kapcsolódó járulékok összegét, adósságszolgálatát a futamidő alatt elfogadott 
költségvetési rendeletében, azok évközi módosításában, a 2019. évi költségvetésébe betervezi 
és jóváhagyja. 
 

3. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául Pásztó Városi Önkormányzat a 
költségvetésében rögzített 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) 
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, 
nettó állami finanszírozás keretében várható bevételeit ajánlja fel. 
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4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel 
a 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak, miszerint az 
önkormányzat hitel felvételéből adódó összes tárgyévi fizetési kötelezettsége az adósságot 
keletkeztető ügylet futamidejének végéig nem haladhatja meg a 2019. évben várható saját 
bevételeinek 50 %-át. 

 
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXCIV. 
törvényben (Stabilitási tv.) foglaltaknak megfelelően a hitel felvételével járó adósságot 
keletkeztető kötelezettségvállaláshoz a kormány hozzájárulása nem szükséges. 

 
 

6. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi 
ellenjegyzőt, hogy a hitel kérelmet benyújtsa és a kölcsön szerződést aláírja. 

 
7. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Juhászné Mustó Máriát, hogy 

a kölcsönszerződést pénzügyi ellenjegyzőként aláírja. 
 

VI. NAPIRENDI PONT: 
 

  Beszámoló az alpolgármester  2018. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester  

 
Farkas Attila: A tegnapi bizottsági ülésen dr. Halász István felhívta a figyelmet arra, hogy 
Volek György képviselő úr és ő maga is látott el alpolgármesteri tisztséget 2018-ban és 
erről is készüljön beszámoló a januári ülésre. 
 
Bodrogi István: Köszönti a jelenlévőket és a városlakókat. Három havi tevékenységéről 
kell számot adnia. Többen felróhatják neki, hogy a testületi üléseken keveset szólal meg. 
Ennek oka, hogy a Polgármester úrral és a vezetőkkel naponta egyeztetnek, véleményt 
cserélnek, a fölösleges szószaporítást pedig nem szereti. Az elmúlt időszakból két 
eseményt említ. Az első a november 8-án megtartott állásbörze volt. A rendezvény 
szervezők kiválóan oldották meg a feladatot. A megjelent munkaadó cégek is elismerésüket 
fejezték ki.  A munkavállalói oldalról is közel 250-en jelentek meg, bár a „munkavállalói” 
jelzőt zárójelbe teszi, mivel a megjelentek 45-50  %-a szinte azonnal a regisztrációs 
pulthoz sietett. A börze sikeres volt, mert kb. 25-30 fő jelentkezett be állásinterjúra 
különböző cégekhez.  
A másik esemény is ugyanezen napon történt, amikor a Könyvtár nagy előadótermében a 
Magyar Tudomány napjára emlékeztek. Nagyon érdekes előadások hangzottak el 15 perces 
időtartamokban különböző témákban, érdekes képi megjelenítésekkel. A kiváló szervezés 
ellenére a rendezvény kevés látogatót vonzott.  
Az eltelt néhány hónap alatt munkájához nagyon sok segítséget kapott a Polgármester 
úrtól, Jegyző úrtól, képviselő társaitól, de különösen az osztályvezetőktől és az apparátus 
dolgozóitól, valamint Molnár Sándor városgazdától, melyet ezúton is megköszön. Számít 
további segítségükre. Kéri a képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.  
 
Farkas Attila: Megköszöni Bodrogi István alpolgármester eddig végzett munkáját és azt a 
segítséget és támogatást, melyet eddig tőle kapott. Minden fontos kérdésben egyeztetnek és 
kikéri a véleményét a döntések előtt.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a beszámolót.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
alpolgármesteri beszámolót.  
 
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolót.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
343/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 2018. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

VII. NAPIIRENDI PONT: 
 

Beszámoló a civil és sport kapcsolatok tanácsnoka és a gazdasági kapcsolatok 
tanácsnoka 2018. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester   

 
Káposzta Csaba: Az előző választási ciklusban is civil és sport tanácsnok volt. Megköszöni az 
előző testületnek és a jelenleginek is a támogatást és a bizalmat. Az előző hónapban rendeztek 
egy sport fórumot, melyet igen nagy érdeklődés kísért. A fórum során kiderült, hogy 
leginkább anyagi problémák vannak. 
A civil és sport szervezetek támogatása tavaly 7 millió, illetve 5 millió Ft volt. Amikor átvette 
ezt a feladatkört,  csupán 2 millió Ft volt a civil szervezetek és 1 millió Ft a sport szervezetek 
támogatására. Megpróbálja elérni, hogy jövőre ismét emelkedjen a támogatási keret a sport 
szervezetek esetében 10 millió Ft-ra, illetve a civil szervezetek részére 7 millió Ft-ra. Reméli, 
hogy a képviselők is fogják támogatni. Ezúton köszöni meg a civil és sport szervezetek 
segítségét, melyet a különböző városi rendezvények során nyújtottak.  
 
Farkas Attila: Megköszöni Káposzta Csaba lelkiismeretes munkáját. Szinte minden városi 
rendezvényen tevékenyen részt vesz. A támogatási keret megemelésére lehet próbálkozni, 
majd a költségvetés tervezése során kiderül, mik a lehetőségek.  
 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a beszámolót.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja civil és 
sport tanácsnok beszámolóját.  
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Úgy gondolja, Káposzta Csaba valóban jól végzi munkáját, mert az időközi választás után 
sem merült föl, hogy más töltse be ezt a pozíciót.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
344/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil kapcsolatok tanácsnoka 2018. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Farkas Attila: Megkérdezi Veres Róbertet, a gazdasági kapcsolatok tanácsnokát, tesz-e 
szóbeli kiegészítést. 
 
Veres Róbert: Néhány gondolattal kiegészíti a beszámolót. Rövid ideje tölti be ezt a pozíciót, 
de meglepődve tapasztalta, hogy milyen nehéz gazdasági körülmények között dolgozik az 
önkormányzat. A továbbiakban azon kíván dolgozni, hogy a város minél több bevételhez 
jusson és reméli, hogy ezt a célt el is fogja érni.  
 
Farkas Attila: Megköszöni Veres Róbert eddigi tevékenységét. Bármikor kért tőle segítséget, 
mindig megkapta és számíthat rá. Új képviselőként nagy lendülettel kezdte el a munkát, 
folyamatosan érdeklődik és próbál segíteni.  
 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a beszámolót.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
gazdasági kapcsolatok  tanácsnokának beszámolóját.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
345/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 2018. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

VIII. NAPIRENDI PONT: 
 

    Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 
    Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző 
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Dr. Sándor Balázs: A tegnapi bizottsági ülésen kérdésként merült föl, hogy mit is takar a    
belső ellenőrzés, mi a célja és hogyan működik. 
A belső ellenőrzés vonatkozásában van egy kormányrendelet, mely a költségvetési szervek 
kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szól. A belső ellenőrzés az intézmények és az 
önkormányzat működésének célszerűségi és szakszerűségi vizsgálata, független szakértő által 
megvalósítva. Legtöbb esetben pénzügyi szakterületet érint., viszont bármilyen más területet 
is érinthet, mint pl. személyzeti irányítást, vagy akár szociális igazgatást.   
A belső ellenőrzési terv pedig úgy készül, hogy a belső ellenőr a munkatársak segítségével 
egy kockázat elemzést készít, hogy mely területeket javasolják ellenőrzésre a következő 
évben.  
A másik kérdés az volt, hogy milyen időbeli ütemezésben fog történni az ellenőrzés. A 
bizottsági ülésen ezt még pontosan nem tudta ismertetni.  
A gyermekétkeztetés átvizsgálása 2019. február-márciusban fog történni, erről áprilisban 
készül majd jelentés. Az Európi Parlamenti választás pénzügyeinek ellenőrzése május-
júniusban lesz. A helyi adókkal kapcsolatos tevékenység átvizsgálása július-augusztus 
hónapokra van tervezve. Időrendben az önkormányzati választás pénzügyi lebonyolításának 
ellenőrzése fog következni októberben. Az önkormányzat szociális segélyezési 
tevékenységének ellenőrzése pedig november-decemberben valósul meg a tervek szerint.  
A belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés mindenki számára elérhető.  
 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 

Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
346/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyására készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A Képviselő-testület a 2019. évi belső ellenőrzési tervet az alábbi feladatok  
meghatározásával elfogadja. 

 
ELLENŐRZÉSI TERV 2019. ÉVRE 

 
Pásztó Városi Önkormányzat/Pásztói Polgármesteri Hivatal: 

1. A gyermekétkeztetési tevékenység (Zsigmond Király Általános Iskola, Mikszáth 
Kálmán Líceum, Pásztói EGYMI) térítési díjakkal kapcsolatos pénzügyi 
ellenőrzésének utóellenőrzése (átütemezett ellenőrzés) 
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2. Az Európai Parlament tagjainak választása pénzügyi elszámolásának pénzügyi, 
szabályszerűségi ellenőrzése 

3. Az Önkormányzat helyi adókkal kapcsolatos tevékenységének szabályszerűségi 
ellenőrzése 

4. A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának szabályszerűségi ellenőrzése 

5. A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása pénzügyi 
elszámolásának pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése 

6. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása pénzügyi elszámolásának 
pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése 

7. A helyi önkormányzat rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatos tevékenységének 
szabályszerűségi ellenőrzése 

 
      Határidő: ütemezés szerint, 2019. december 31. 
 Felelős: belső ellenőrzési vezető, jegyző.  

 
IX. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 
- Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester  

 
Farkas Attila: A Közbeszerzési Szabályzat módosítására az EU-s közbeszerzési szabályok 
változása miatt van szükség, a Beszerzési Szabályzatot pedig pontosítás és egyszerűsítés miatt 
szükséges módosítani. Három dolog változik, ezeket felsorolja. A beszerzések fogalma ki fog 
terjedni a nettó 25 millió Ft alatti építési beruházásokra is. A második módosítás, hogy az 1 
millió Ft-ot elérő, illetve meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre 
is fog vonatkozni a szabályzat. A harmadik pedig, hogy megszüntetik a dupla zárt borítékos 
árajánlat kérést és a jelszóval védett fájlkezelést. Helyette a polgármester és a jegyző részére 
lehet az elektronikus üzenetet elküldeni.  
Az előterjesztéshez két határozati javaslat kapcsolódik, az egyik a közbeszerzési szabályzat 
módosításának, a másik a beszerzési szabályzat módosításának elfogadására vonatkozik. 
 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
mindkét határozati javaslatot.  
 
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
szabályzatok módosítását. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja az I.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
347/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az 
Önkormányzat és Hivatala új Közbeszerzési szabályzatát és azt a csatolt melléklet szerint  
elfogadja. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
348/2018. (XII. 13.) számú határozata 

 
 

1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadta a Beszerzési Szabályzat módosítására 
vonatkozó javaslatot.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Beszerzési Szabályzat egységes szerkezetbe 

foglalására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Sándor Balázs jegyző 

 
X. NAPIRENDI PONT: 

 
   Javaslat közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésére beérkezett ajánlatok elbírálására 
   Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: Három ajánlat érkezett a közvilágítás üzemeltetésére, ezekből a legkedvezőbbet 
javasolják elfogadásra. 
A városnak több éve van ki nem fizetett számlája az ÉMÁSZ felé. A lámpatestekért bérleti 
díjat kell fizetni az ÉMÁSZ-nak, ebben van elmaradás. Mintegy 5 millió Ft-os tételről van 
szó. Próbálunk megállapodni. Elmondja továbbá, hogy a január végi testületi ülésen szó lesz 
Pásztó közvilágításának korszerűsítéséről is.  
 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
349/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a  közvilágítás 
aktív elemeinek üzemeltetésére és karbantartására beérkezett árajánlatok elbírálására tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a közvilágítás elemeinek karbantartására, üzemeltetésére szóló szerződést a Villámszer 
Kft.-vel határozott időre, - 30 napos felmondási idővel a mellékelt árajánlat szerinti 
műszaki tartalommal- 2019. január 1-től, 2019. december 31-ig bruttó: 5.546.195.- Ft 
értékben aláírja.                

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, Városüzemeltetési osztályvezető 
 

XI. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat szennyvízagglomerációk összevonására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: Pásztó szennyvíz telepe  igen rossz állapotban van. Már a kivitelezéskor történt 
egy nagy hiba, ugyanis csak egy oxidációs medence készült, melynek karbantartását, javítását 
nem lehet elvégezni, mert ahhoz még egy medencére lenne szükség. A másik probléma, hogy 
az ülepítő medencék közül is az egyik nagyon rossz állapotban van. Tehát mindenképpen 
valamilyen megoldást kell keresni, mert bármikor előállhat egy havária helyzet, mely igen sok 
embert érintene.  
Tarnak és Mátraszőlősnek sem megoldott a szennyvíz kérdése, tehát egy agglomeráció 
keretében mindhárom településen rendben lehetne tenni ezt a dolgot. Jelenleg nincs pályázati 
lehetőség, viszont ha lesz, közösen fognak pályázni.  
A képviselő-testület  még 2016-ban két határozatot is hozott azzal kapcsolatban, hogy 
csatlakozzunk az agglomerációhoz.  
Szeptember végén az ÉRV Zrt. két vezetője kereste meg és szóban jelezték, hogy az előző 
vezetést többször is megkeresték, hogy alá kellene írni a megállapodást a tervezésre a három 
településnek, annál is inkább, hogy erről testületi döntés van.  
Most viszont kell egy új határozat, mert 2016. óta voltak olyan változások, melyek ezt 
indokolják, pl. lakosságszám.  
 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag  elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
350/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvíz agglomerációk összevonására 
tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásra kötelezett a Tari és a Pásztói 
szennyvíz agglomeráció összevonását határozza el.  
 
Az összevonással kapcsolatos tervdokumentációk elkészítésével, és engedélyeztetésével, 
valamint a sikeres engedélyezés esetében, az elvi vízjogi engedélyezési dokumentáció 
elkészítésével, és annak engedélyezésével megbízza az ÉRV ZRt-t, mint az érintett területek 
üzemeltetőjét. A feladatok ellátására az ÉRV ZRt. alvállalkozót foglalkoztathat. 
 
A munkák elvégzésének forrásaként a településekre jutó használati díj biztosít fedezetet. 
Amennyiben a tárgyévi díj nem biztosít fedezetet úgy az üzemeltető a következő évek terhére 
megelőlegezi a használati díjat. 
A tervezés és engedélyezés költségeit az érintett települések a 2018. január 1-ei 
népességszámuk arányában osztják szét egymás között. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ÉRV ZRt.-t e határozat 
megküldésével értesítse. 
 

  Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
XII. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a Salgótarjáni  Tankerületi Központ és  Pásztó Városi Önkormányzat közötti 
vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: Az előterjesztés arról szól, hogy a Zeneiskola átkerülne a Zsigmond Király 
Általános Iskolához és egyúttal a Salgótarjáni Tankerületi Központhoz. Emiatt a 
vagyonkezelési szerződést is módosítani szükséges.  
Ezúton köszöni meg a Zeneiskola igazgatójának, tanárainak és növendékeinek a városi 
rendezvényeken történő részvételüket.  
 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
351/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Salgótarjáni 
Tankerületi Központ és a Pásztó Városi Önkormányzat közötti vagyonkezelési szerződés 
módosításának elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
vagyonkezelési szerződést – a Balassagyarmati és a Salgótarjáni Tankerületi Központ között 
létrejött megállapodásra tekintettel - 2018. szeptember 1-re visszamenőleges hatályú 
módosítását - amely a határozat mellékletét képezi - aláírja. 

  
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: polgármester 
 

XIII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Kölcsey u. 20. III/8. szám alatti ingatlan vételár kifizetésére vonatkozó 
kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: A vevő, aki a lakásban lakik és megvásárolná az ingatlant, azzal a kéréssel 
fordult a képviselő-testülethez, hogy a december 15-i határidőig 5 millió 500 ezer Ft-ot tud 
kifizetni, a fennmaradó 500 eFt-ra 2019. február 1-ig kér határidő hosszabbítást.  
Támogatja a kérelem méltánylását.  
 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
352/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a  1809/2/A/37 
hrsz.-ú  Pásztó, Kölcsey u. 20. III/8. ingatlan vételár kifizetésére vonatkozó kérelem 
elbírálására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. a szerződés módosításához hozzájárul és a módosításban foglaltak teljesítése esetén a 
2018. június 22. napján kelt adásvételi szerződésben írt elállási jogával élni nem 
kíván. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés – melléklet 

szerinti - módosításának aláírására. 
 

Határidő: folyamatosan 
Felelős: polgármester, Városüzemeltetési Osztály 

 
XIV. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a Képviselő-testület 2019. I. félévi üléstervére 
Előterjesztő:  Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: A tegnapi bizottsági ülésen dr. Halász István jelezte, hogy a 2018. év 
vonatkozásában Volek György és ő is számoljon be alpolgármesteri tevékenységéről, 
valamint kerüljenek ismertetésre az önkormányzat peres ügyei. Mindkettőt a januári ülésen 
tárgyalják.  Ezt a javaslatot befogadta.  
 

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 

Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dr. Kanyó Roland: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja az I. félévi 
üléstervet az elhangzott kiegészítéssel. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
353/2018. (XII. 13.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  2019. I. félévi  üléstervét a melléklet szerint 
elfogadja.  
 

XV. NAPIRENDI PONT: 
 

Közérdekű bejelentések 
 
Barna Tiborné: Köszönetet mond a Városgazdálkodási Kft. igazgatójának és munkatársainak, 
valamint az önkormányzatnak, hogy a Magyar Szentek Katolikus Iskola tornatermének 
építőanyagait biztonságos,  zárható helyre le tudták pakolni. 
Örömmel hallotta, hogy a közvilágítás korszerűsítése a januári ülésen napirendre kerül. 
Sokszor tett bejelentést, hogy több utcában nem égnek a lámpák, de ez nem csak az ő 
körzetében, hanem városszerte probléma.  
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Káposzta Csaba: Ismét felhívja a figyelmet, hogy mindenki a saját ingatlana előtt végezze el a 
hóeltakarítást, illetve a csúszásmentesítést. Amennyiben vannak olyan ingatlanok, ahol idősek 
laknak, vagy egyáltalán nem lakják, külön oda kell figyelni és a csúszásmentesítést el kell 
végezni. Ebben az esetben jelezni kell a Városgazdálkodási Kft-nek.  
Tegnap egyik ismerőse arról tájékoztatta, hogy 6-7 kóbor kutya bement az ingatlanára és 
szétmarcangolta a kutyáját. Mindenképpen szükséges a határozottabb fellépés. Nem biztos 
abban, hogy azok kóbor kutyák voltak.  
Elismerését fejezi ki  a Városgazdálkodási Kft-nek a városban lévő karácsonyi dekoráció 
kialakításában történő segítségéért. 

 
Farkas Attila: Valóban a kutyák rendkívül sok gondot okoznak. Több razzia is volt a Műszaki 
Osztály munkatársai és Jegyző úr részvételével. Bízik abban, hogy sikerül hamarosan 
megállapodni egy olyan vállalkozóval, aki profi a kutyabefogásban. A siker érdekében 
azonban a lakosságnak is együtt kell működnie. A kutyatartóknak jobban figyelni kellene 
arra, hogy ne tudjon az udvarból kiszökni az eb. 
Szintén súlyos probléma a városban a szemét kérdés. Nagyon sok szelektív gyűjtő mellett 
áldatlan állapotok vannak. Óriási felelősségük van az állampolgároknak abban, hogy ne 
vigyenek oda olyan szemetet, ami nem oda való. A patakparton is több helyen nagyon sok 
szemét halmozódott fel, melynek eltakarítása a városnak sok millió Ft-jába fog kerülni. A 
szemét eltakarítására fordított plusz összegekből szinte egy kisebb utcát le lehetne aszfaltozni.  
Kéri az állampolgárokat, figyeljenek oda a  környezetükre és akár jelezzék, ha látják, hogy 
valaki illegálisan rak le hulladékot. 
 
Tájékoztatja a lakosságot, hogy ezüst vasárnap is lesz adventi gyertyagyújtás, melyre 
mindenkit szeretettel várnak.  
A Pásztói Karácsony rendezvénysorozat december 18-án kezdődik a településrészeken, 
Hasznoson és Mátrakeresztesen, majd Pásztón december 19-től 23-ig minden délután 17.00 
órától a Polgármesteri Hivatal előtti téren lesznek a programok.  
 
Nagy Józsefné: Megköszöni a képviselő-testület bizalmát és legjobb tudása szerint fogja 
ellátni az óvodavezetői feladatokat. 
 
A képviselő-testület a további napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja. 
A zárt ülésről külön jkv. készül. 
 
Farkas Attila: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 Farkas Attila      Dr. Sándor Balázs 
 polgármester               jegyző 
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