
 

 

 JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 17-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Bodrogi István alpolgármester, Káposzta Csaba, dr. Kanyó Roland, dr. Halász 
István, Kerekes Lóránt,  Barna Tiborné, Zeke Tamás képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző,  Bartus László, Juhászné Mustó Mária, Genyéné Batta Nikoletta, 
Dénes Anita osztályvezetők, Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési  Osztály munkatársai. 
 
Bodrogi István: Köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből   7 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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2019. (I. 17.) számú határozata 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Javaslat „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester 

 
2. Javaslat víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére szóló pályázat 

benyújtására. 
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester 
 

3. Javaslat téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó intézkedések végrehajtásához vállalkozó 
kiválasztására (tüzifa kiszállítása)  
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester 
 

4. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására. 
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester 
 

I. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester 

 
Bodrogi István: Az előterjesztéshez két határozati javaslat kapcsolódik, az egyik a pályázat 
benyújtásáról, a másik a vállalkozó megbízásáról szól. 
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Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
mindkét határozati javaslatot.  
 
Bodrogi István szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2019. (I. 17.) számú határozata 

A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” 
című pályázat benyújtására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az illegális hulladéklerakók 
felszámolása” című pályázat benyújtását határozza el. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, akadályoztatása esetén az 
alpolgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról a megadott határidőig gondoskodjon, 
egyben felhatalmazza arra, hogy a pályázattal kapcsolatos megállapodásokat aláírja és 
a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
Bodrogi István szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2019. (I. 17.) számú határozata 

A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” 
című pályázat benyújtására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a Dankó út és a Kövicses 
patak partja között lévő illegális szemét eltakarítására szerződést kössön a legjobb 
ajánlattevővel – Pusztai Gábor egyéni vállalkozóval – 3.886.200, - Ft értékben.  
 

2. A Képviselő-testület a pályázaton elnyert összeg és a bekerülési összeg közötti 
különbséget az önkormányzat költségvetéséből finanszírozza.  
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Farkas Attila polgármester 
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II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére szóló pályázat benyújtására. 
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. A kipontozott részre önerőként 3.000.000 Ft-ot javasolt a bizottság.   
 
Bodrogi István szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2019. (I. 17.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a „vízközművek energiahatékonyságának 
fejlesztésére szóló” pályázat benyújtására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzatnak a „vízközművek energiahatékonyságának 
fejlesztésére szóló” az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázat 
benyújtásánál konzorciumi tagként /ÉRV Zrt- vel közösen/ részt vegyen. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerőt 3.000.000.- Ft-ban 
határozza meg. Az önerőt a vízhasználati díj terhére számolja el.  
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, akadályoztatása esetén az 
alpolgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről 
2019. január 23-ig gondoskodjon, egyben felhatalmazza arra, hogy a pályázattal 
kapcsolatos megállapodásokat aláírja és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  

 

Határidő: 2019. január 23. 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 

III.  NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó intézkedések végrehajtásához vállalkozó 
kiválasztására (tüzifa kiszállítása)  
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester 

 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
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Bodrogi István szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, minősített többséggel  elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2019. (I. 17.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 
egyszeri támogatásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 
 

1. A 372 háztartást érintő, bruttó 4 464 eft értékű tűzifa megvásárlásáról szóló szerződést 
a legjobb ajánlatot adó „CSENTER” Erdészeti Kft-vel (3065 Hasznos, Alkotmány út 
56.) köti meg. 
 

2. A szerződésben szereplő, továbbá a más tüzelőanyag kiszállításához kapcsolódó 640 
eft. szállítási költséget a város 2019. évi költségvetésében önerőként biztosítja. 
 

3. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a tűzifát legkésőbb 2019. március 15-ig ki kell 
szállítani a jogosultaknak. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: szöveg szerint 
 
 

IV. NAPIRENDI PONT: 
 
 
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására. 
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester 
 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság  megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot és mellékletét.  
 
Bodrogi István szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag  elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2019. (I. 17.) számú határozata 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi 
közbeszerzési tervét - a határozat 1. melléklete szerint – elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
 
Bodrogi István: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 Bodrogi István      Dr. Sándor Balázs 
 alpolgármester               jegyző 


