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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 14-i rendkívüli  
üléséről.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, Káposzta Csaba,  
Kerekes Lóránt, Barna Tiborné, Veres Róbert, dr. Halász István, dr. Kanyó Roland, 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 
mindenki  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 
215/2019. (VIII.  14.) számú határozata 
 
 

1. Javaslat a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium ellátottjait érintő  
étkeztetési feladatok biztosítására  
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

 
2. Javaslat iskolakezdő gyermekek tanszer-vásárlásának támogatására 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

3. Javaslat iskolabusz üzemeltetésére beérkezett pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
4. Javaslat a Pásztó 356 hrsz-ú természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő 

sporttelep elnevezéséről. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
5. Javaslat a Pásztó 356 hrsz-ú természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő 

sporttelep nem kizárólagos felületek hirdetési jogának átadásáról 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
6. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által létesítendő távközlési 

bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez a Pásztó 203/2 hrsz-ú és a 
Pásztó 2801/6 hrsz-ú kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokon.  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
7. Javaslat civil és sport szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására. 
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Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 

8. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak valamint 
szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztására 
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 

 
I,  NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium ellátottjait érintő étkeztetési feladatok 
biztosítására  
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
 
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 is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja.  
 
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 
216/2019. (VIII.  14.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal a javaslattal, miszerint a 
Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium gyermekeinek étkeztetését a tálalókonyha 
üzemeltetésével együtt 2019. szeptember 1-től 2020. június 15-ig a Lacibá Konyhája Kft. 
biztosítsa. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
II. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat iskolakezdő gyermekek tanszer-vásárlásának támogatására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A bizottsági ülésen  javaslatként elhangzott, hogy 5000 Ft helyett 7000 Ft/fő 
legyen a támogatás összege, valamint ne legyen létszám meghatározva, hanem minden 
iskolakezdő gyermekre vonatkozzon. A javaslatokat befogadta. 
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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 is megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a  módosított határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
217/2019. (VIII.  14.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az iskolakezdő gyermekek 
tanszer-vásárlásának támogatásáról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt. 
 
2019. évben a pásztói általános iskolákban általános iskolai tanulmányokat kezdő első 
osztályos diákok számára alanyi jogon, bruttó 7000 ft./fő értékű  tanszercsomag formájában 
támogatást biztosít a költségvetésben szociális ellátásokra rendelkezésre álló keret terhére. 
 
A csomagok megvásárlását és érintetteknek történő átadását 2019. szeptember 1-ig kell 
elvégezni. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
III. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat iskolabusz üzemeltetésére beérkezett pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
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 
218/2019. (VIII.  14.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Iskolabusz 
üzemeltetésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
akadályoztatása esetén az alpolgármestert, hogy Mátrakeresztes, Hasznos városrészekből és a 
Mária tanyáról az iskolás és óvodás gyermekek szállítására vonatkozóan szerződést kössön 
Mátravölgyi Zsolt  egyéni vállalkozóval, 2019. szeptember 02-től 2020. június 12-ig 260,- 
Ft+Áfa/km vállalási áron. 
 
Határidő: 2019. szeptember 01. 
Felelős: polgármester, városüzemeltetési osztályvezető 
 
IV. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztó 356 hrsz-ú természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő sporttelep 
elnevezéséről. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Dr. Sándor Balázs: Volt egy olyan kiegészítés a határozati javaslathoz, hogy kerüljön bele, 
hogy a család hozzájárult a névadáshoz. Az írásos nyilatkozatot beszerezzük. Szóban 
megtörtént a család beleegyezése.  
 
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.  
 
V. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a Pásztó 356 hrsz-ú természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő sporttelep nem 
kizárólagos felületek hirdetési jogának átadásáról 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
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. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
220/2019. (VIII.  14.) számú határozata 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a Pásztó 356 hrsz-ú 
természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő sporttelep nem kizárólagos felületek 
hirdetési jogának átadásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 

1. A Pásztó 356 hrsz-ú természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő 105x68-as 
pálya nem kizárólagos felületek hirdetési jogát határozatlan időre, ingyenesen 
átengedi a Pásztó Sport Klubnak (Pásztó, Hajós Alfréd u. 1.) 

 
2. A hirdetés kihelyezésének költségeit a Pásztói Sport Klub rendezi, továbbá a Pásztói 

Sport Klub a reklámtáblák környékét tisztántartja és a felületen keletkező 
szennyeződéseket eltávolítja.  
 

3. A szándékos rongálás következményeit az önkormányzat nem vállalja. 
 
Felelős: Farkas Attila polgármester  
Határidő: értelemszerűen   
 
VI. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által létesítendő távközlési 
bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez a Pásztó 203/2 hrsz-ú és a Pásztó 
2801/6 hrsz-ú kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokon.  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
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 
221/2019. (VIII.  14.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének megismerte és megtárgyalta a 
„Tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által létesítendő távközlési bázisállomás 
villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez a Pásztó 203/2 hrsz-ú és a Pásztó 2801/6 hrsz-ú 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokon” tárgyú előterjesztést és az alábbiak 
szerint határoz: 
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1. Tulajdonosi hozzájárulását adja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére a Pásztó 
203/2 hrsz-ú beépítetlen terület valamint a 2801/6 hrsz-ú természetben Mágnes utca 
elnevezésű közút megjelölésű ingatlanra vonatkozóan az ingatlanok alatti területen villamos 
csatlakozó földkábel létesítéséhez, villamos fogyasztásmérő (kizárólag főmérő) 
elhelyezéséhez, a mobil bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyek, 
felhatalmazások megszerzéséhez, valamint ahhoz, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
vagy annak megbízottjai a fenti ingatlanra vonatkozóan energiaigényt nyújtsanak be az 
illetékes áramszolgáltató felé a tervezett távközlési állomás villamos energia ellátására 
vonatkozó műszaki gazdasági tájékoztató beszerzése érdekében, valamint nyilatkozik arról, 
hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a tárgyi ingatlanon felépítendő távközlési 
mobil bázisállomás telepítésének, főmérővel felszerelt önálló fogyasztási helyről történő 
villamos energia ellátásának, villamos fogyasztásmérő (kizárólag főmérő) elhelyezésének, 
illetve tárgyi ingatlanokon vagy az ingatlanok közelében elérhető közcélú villamos hálózatról 
csatlakozási pont kiépítésének elvi akadálya nincs.  
2. Felkéri a Polgármestert a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. értesítésére és a jelen 
határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Farkas Attila polgármester  
Határidő: értelemszerűen   
 
VII. NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat civil és sport szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására. 
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok 
 
Káposzta Csaba: Az előterjesztés három kérelmet tartalmaz. A Pásztói Sakkegyesület 77.500 
Ft-ot kér az országos versenyen történő részvételük támogatására.  
A második kérelemben  a Művészeti Iskola Alapítvány igen nagy összeget, 560 eFt-ot kért 
egy külföldről érkező testvér iskola diákjainak és tanárainak fogadására, budapesti 
programokon történő részvételre. 
A kért összeget nagyon soknak tartja, ezért támogatásként 250 eFt-ot javasol. 
A harmadik kérelmet a Pásztói Lovasegylet nyújtotta be, 100 eFt támogatás megítélését 
javasolja.  
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
mindhárom  határozati javaslatot.  
 
Barna Tiborné: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja mindhárom határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja az I.  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 
222/2019. (VIII.  14.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Pásztói Sakk Egyesület  
kérelmét, mely Magyarországi Önkormányzatok VI. Országos Szenior Rapid 
Sakkbajnokságon való részvételre és annak költségeire  irányul . A bajnokságon való 
részvétel költségeihez 77 500,- Ft támogatást biztosít a 2019. évi sporttámogatási keret 
terhére. 
 
Az egyesület a támogatási összeggel 2020. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2020. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
223/2019. (VIII.  14.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a  Helyi Művészeti Iskoláért 
Alapítvány  kérelmét, az utazás költségeihez 250.000,- Ft támogatást biztosít a 2019. évi civil 
támogatási keret terhére. 
Az egyesület a támogatási összeggel 2020. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2020. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a III.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
224/2019. (VIII.  14.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a  Pásztói Autósport Egyesület 
kérelmét, az autóverseny költségeihez 100.000,- Ft támogatást biztosít a 2019. évi 
sporttámogatási keret terhére. 
Az egyesület a támogatási összeggel 2020. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2020. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
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VIII. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak valamint szavazatszámláló 
bizottság póttagjának megválasztására 
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző 
 
Dr. Sándor Balázs: A Helyi Választási Bizottság tagjait 2019. szeptember 1-ig kell 
megválasztani. A korábbi HVB tagok egyike sem vállalta a következő ciklusra szóló 
megbízást, ezért új személyeket kellett keresni. A javaslatban szereplők mindegyike írásban 
nyilatkozott, hogy a Ve-ben foglaltak szerint megválasztása esetén tisztsége nem 
összeférhetetlen.  
 
A szavazatszámláló bizottságok létszámának feltöltéséhez pedig szintén szükséges még  egy 
póttag megválasztása.  
 
Kéri a határozati javaslatok elfogadását.  
 
Kérdés nem volt.  
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: Az  Ügyrendi Bizottság  megtárgyalta az előterjesztést 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 egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
225/2019. (VIII.  14.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 23.§.-ában biztosított hatáskörében eljárva a Helyi Választási Bizottság 
tagjait, póttagjait az alábbiak szerint megválasztja: 
 
Tagok:   1. Tóth Tamás  -        Pásztó, Derkovits u. 29. 
   2. Czabafy László -    Pásztó, Derkovits u. 2.  
   3. Kósa György  -      Pásztó, Mikszáth u.  14. 
 
 Póttagok: 1. Klacsó Józsefné -      Pásztó, Hársfa u.  
   2. dr. Hír János  -          Pásztó,  Mátraszőlősi u. 16.  
 
A helyi választási bizottság tagjai megbízatásának a törvényben meghatározott okból történő 
megszűnése esetén a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság  
tagjává. 
 
A megválasztott tagok, póttagok eskütételéről, a határozat közzétételéről gondoskodni kell. 
 
 Határidő: a törvényben foglaltak szerint 
 Felelős:  dr. Sándor Balázs jegyző, HVI vezető 
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2019. augusztus 14-i ülésén a következő határozatot hozta: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
226/2019. (VIII.  14.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 24. § /1/  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  szavazatszámláló 
bizottság póttagját -  lemondás miatt - a szükséges létszámú szszb biztosítása céljából  - az 
alábbiak szerint választja meg:   
 
Kósa Györgyné – Pásztó, Mikszáth u.  14. 
 
Ha a szavazatszámláló bizottság tagjának megbízatása a Ve. 34. § (1) bek. a.,-c., és f., pontja 
szerinti okból megszűnt, helyébe a helyi választási iroda vezetője által kijelölt póttag lép.  
 
A megválasztott póttag eskütételéről, választásra történő felkészítéséről a HVI vezetője 
gondoskodik.  
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak nevét hirdetmény útján közzé             
kell tenni.  
 
Határidő: a Ve.-ben foglaltak szerint 
Felelős: dr. Sándor Balázs  jegyző 
 
Farkas Attila:  Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

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


