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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 25-i rendkívüli  
üléséről.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, Káposzta Csaba,  
Kerekes Lóránt, Zeke Tamás  képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző,  Dénes Anita,  Juhászné Mustó Mária, Bartus László,  
osztályvezetők,  Berzák Gyuláné Szervezési Osztály munkatársa. 
 
Farkas Attila: Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 5 fő 
jelen van. Dr. Kanyó Roland, Veres Róbert, Barna Tiborné és dr. Halász István jelezték 
távolmaradásukat.   
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a  meghívó szerint.  
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

A képviselő-testület 5  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
210/2019. (VII. 25.) számú határozata 
 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Javaslat Mátrakeresztes Művelődési Ház korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására. 

 Előterjesztő: Dénes Anita Bíráló Bizottság elnöke 
 

2. Javaslat a 450566 azonosító számon benyújtott Vis maior pályázattal kapcsolatos 
hiánypótlás teljesítésére vonatkozó felhatalmazásra 

 Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
210/2019. (VII. 25.) számú határozata 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Javaslat Mátrakeresztes Művelődési Ház korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására. 
Előterjesztő: Dénes Anita Bíráló Bizottság elnöke 
 
Javaslat a 450566 azonosító számon benyújtott Vis maior pályázattal kapcsolatos hiánypótlás 
teljesítésére vonatkozó felhatalmazásra 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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I,  NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Mátrakeresztes Művelődési Ház korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására. 
Előterjesztő: Dénes Anita Bíráló Bizottság elnöke 
 
Farkas Attila: A második közbeszerzési eljárás már érvényes és eredményes volt. Erről három 
határozatot kell elfogadnia a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba : A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
mindhárom  határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja az  I.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
211/2019. (VII. 25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Mátrakeresztesi 
Művelődési ház korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásra érvényes ajánlatot nyújtott be: 

- CSOM 98 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3060 Pásztó, Szentlélek utca 
44-46.) 

- Dibor Épületszigetelő Bt. (3060 Pásztó, Árpád út 17-19.) 
 

Az ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevők 
nem állnak  az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
Név szerinti szavazás:  Farkas Attila igen, Bodrogi István igen, Káposzta Csaba igen, Kerekes 
Lóránt igen, Zeke Tamás igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
212/2019. (VII. 25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint döntéshozó testület megállapítja, hogy 
a Mátrakeresztesi Művelődési ház korszerűsítése tárgyú, a Kbt. 115. §-ában foglaltaknak 
megfelelő  nyílt közbeszerzési eljárás eredményes. 
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a III.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
213/2019. (VII. 25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy  A „Mátrakeresztesi 
Művelődési ház korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont: a 
legjobb ár-érték arány) alapján – a jelen döntési javaslat mellékletét képező írásbeli 
szakvéleményben foglaltaknak megfelelően – a CSOM 98 Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (3060 Pásztó, Szentlélek utca 44-46.) 
 
A nyertes ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a 
súlyszámmal korrigált legtöbb – maximális – pontszámot kapta) az ajánlattételi felhívásban és 
közbeszerzési dokumentumban meghatározott szempontok szerint. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
II. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a 450566 azonosító számon benyújtott Vis maior pályázattal kapcsolatos hiánypótlás 
teljesítésére vonatkozó felhatalmazásra 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba : 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 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
214/2019. (VII. 25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a 450566 
azonosítószámon benyújtott Vis maior pályázattal kapcsolatos hiánypótlás teljesítésére 
tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior 
támogatás címen a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatot támogatja. 

 A káresemény megnevezése: ár- és belvízvédelmi vízilétesítmény károsodása, helye 
 Pásztó-Hasznos városrész 3338 Hrsz. 
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2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 
 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége: nettó  
 24.999.780, azaz bruttó 31.749.720,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben 
 tudja fedezni. 
 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a káresemény 
forrásösszetétele a következő:  

 Saját forrás: 30 %, nettó 7.499.934,- Ft, azaz 9.524.916,- Ft. 
 Vis maior támogatási igény:70 %, nettó 17.499.846,- Ft, azaz 22.224.804,- Ft. 
 
 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem 
 rendelkezik.  
 
 Az önkormányzat az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.  
 

4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, a károsodott ingatlannak a 
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 
helyreállítását.  

 
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik és vállalja, hogy a saját 

forrás összegét bruttó 9.524.916,- Ft-ot a 2020. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja. 

 
6. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

akadályoztatása esetén az alpolgármestert, hogy a pályázathoz szükséges hiánypótlást 
benyújtsa. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, alpolgármester 
 
 
Farkas Attila:  Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
 polgármester               jegyző 
 


