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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 30-i rendkívüli 
üléséről.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester, Bodrogi István alpolgármester, dr. Halász István, 
Takácsné Salamon Katalin, Szabó Ádám,  Zeke Tamás,  Veres Róbert képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző,  Dénes Anita, Juhászné Mustó Mária, Bartus László, Genyéné Batta 
Nikoletta osztályvezetők, Fekete Katalin, Tari Mihály Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Farkas Attila: Köszönti a megjelenteket.  . 
 
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből  7 fő jelen van.    
Két képviselő előre jelezte távollétét.  
 
Farkas Attila: Javaslatot tesz az ülés napirendjére azzal a módosítással, hogy  szükséges egy új  
napirendi pont megtárgyalása, mely a gabonaőrlő vízimalom beszerzéséről szól. Ez lenne a 7. 
napirendi pont.  
 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
 
Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
66/2020. (VII. 30.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Javaslat a Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány támogatási 
kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

2. Javaslat „Pásztó környezetfejlesztése – Zöld város kialakítása” tárgyú közbeszerzési      
eljárás megindítását célzó döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dénes Anita osztályvezető 
 

3. Javaslat „önkormányzatok rendkívüli támogatása” című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

4. Javaslat Pásztó, Levendula utca felújításával kapcsolatos pályázatok elbírálására  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

5. Javaslat Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetsége (MMSZOSZ) 
szeminárium helyszínének biztosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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6. Javaslat iskolabusz üzemeltetésére beérkezett ajánlatok (II.) elbírálására  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

7. Javaslat a „Gabonaőrlő vízimalom beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására 
Előterjesztő: Dénes Anita osztályvezető 
 

8. Javaslat rendkívüli települési támogatás elutasítása miatti fellebbezés elbírálására  
(zárt ülés) 
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

 
I.NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány támogatási kérelmének 
elbírálására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: A bizottsági ülésen elmondta, hogy miért van erre szükség, nem kívánja a 
továbbiakban kiegészíteni.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Dr. Halász István: A Pénzügyi és TEF Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
67/2020. (VII. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Francia-Magyar 
Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány kérelmét, mely anyanyelvi pedagógusok 
lakbértámogatására irányul.  
 
A Képviselő-testület pénzügyi támogatást nyújt a kérelemben megfogalmazott célhoz az 
intézmény alapítványain keresztül az alábbiak szerint: 
a Pásztói Francia-Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány részére 1 278 240 ft, 
támogatást biztosít a civil szervezetek támogatására meghatározott költségvetési forrás 
terhére. 
 
Az alapítvány a támogatási összeggel 2021. október 31-ig köteles elszámolni. Az alapítvány a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a következő évben nem 
jogosult támogatásra. 
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A támogatást két részletben kell átutalni a támogatottnak. 3 hónapra jutó támogatást 2020. 
október 15-ig, 9 hónapra jutó támogatást 2021. január 15-ig. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
II.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat „Pásztó környezetfejlesztése – Zöld város kialakítása” tárgyú közbeszerzési     eljárás 
megindítását célzó döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dénes Anita osztályvezető 
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Veres Róbert: 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
68/2020. (VII. 30.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerint „Pásztó 
környezetfejlesztése – Zöld város kialakítása” tárgyú, a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat, 
valamint a jóváhagyott dokumentumok folyamatba épített ellenőrzés céljából történő 
megküldését az illetékes szervek részére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 

III.NAPIRENDI PONT: 

Javaslat „önkormányzatok rendkívüli támogatása” című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila:  Ez a második pályázatunk, remélhetőleg sikerül az igényelt támogatást elnyerni.  

Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Veres Róbert: 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
69/2020. (VII. 30.) számú határozata 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló, rendkívüli támogatás 2020. évi 
pályázati feltételeit és az önkormányzat lehetőségeit. 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet I. 9. pontja alapján 
pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására, az 
önkormányzat feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében, és az 
önkormányzat működőképességének megőrzése céljából. 
 
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a jegyzőt, hogy az Önkormányzatok 
rendkívüli támogatására Pásztó Városi Önkormányzat pályázatát soron kívül nyújtsa be. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: szöveg szerint 
 

IV.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Pásztó, Levendula utca felújításával kapcsolatos pályázatok elbírálására  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A bizottsági ülésen ismertette az álláspontját. Kéri a legkedvezőbb ajánlat 
elfogadását. Az ülés előtt az erről szóló határozati javaslatot megkapták a képviselők.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Veres Róbert: 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
70/2020. (VII. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta a Pásztó, 
Levendula utca felújításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Város Önkormányzata „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című pályázati kiírása keretében a Levendula utca felújítására a 
belügyminiszteri döntésnek megfelelően 15.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A vállalt önerő összege: 8.076.922,- Ft, melyhez a Képviselő-testület még 331.464,-
Ft-ot biztosít a költségvetésében. 
 
A Képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert, hogy a Levendula utca útfelújítási 
munkálatait elvégeztesse. Az útfelújítási munkálatokra benyújtott árajánlatok közül, a legjobb 
ajánlatot adó Pusztai Gábor egyéni vállalkozóval a vállalkozói szerződést megkösse 
23.408.386,-Ft értékben. 
  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Polgármester 
 
V.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetsége (MMSZOSZ) szeminárium 
helyszínének biztosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A határozatban javítani szükséges, hogy a rendezvényen nem 300 fő, hanem a 
járványügyi helyzetre tekintettel 60 fő tartózkodhat egyidejűleg a teremben.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Zeke Tamás: A bizottság megismerte a kérelmet, melyben a járványhelyzetre tekintettel kérik 
a teljes összeg elengedését.  A nagyterem  bérleti díja 10.000 Ft/óra, mely magában foglalja a 
rezsiköltséget, a technikát és a takarítást is. Azt javasolják, hogy ne engedjék el a teljes összeget, 
legalább a rezsiköltséget fizessék meg. Ezzel az intézményt is segítenék.  
 
Farkas Attila: A múltkori kérelem, melyet 50 %-ban támogatott volna a képviselő-testület, 
olyan rendezvény lett volna, amelyért valaki nem kis pénzt kapott volna. Az más kérdés, hogy 
a pályázati pénzben nincs nevesítve terembérletre pénzösszeg. A két fő viszont kap annyi pénzt, 
hogy a terembérletet ki tudták volna fizetni belőle. 
A jelenlegi kérelmet azért támogatta volna 100 %-ban, mert Pásztónak megtiszteltetés, hogy 
egy országos szervezet itt tartja meg szemináriumát.  
 
Veres Róbert: A Pénzügyi és TEF Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolják, hogy 
a szervezet részére biztosítsák a teljes térítést.  
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Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
71/2020. (VII. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete HELP Mentőkutyás Egyesület (Székhely: 
3060 Pásztó, Derkovits u. 11.) elnöke, Bernát Zsolt által benyújtott, 2020. augusztus 29-30. 
napjain tartandó mentőkutyás szeminárium helyszínének biztosításáról szóló javaslatot 
megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetsége 
(Székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 45. I/2.) a szervezésében tartandó mentőkutyás 
szeminárium elnevezésű rendezvény lebonyolítására 2020. augusztus 29-30. napjain a Teleki 
László Városi Könyvtár és Művelődés Központ helyiségeit (Pásztó 65/1 hrsz. 3060 Pásztó, 
Deák Ferenc út 14.) térítésmentesen használja.  
 
A Szervező teljes körű, feltétlen vagyoni felelősséggel tartozik minden olyan kárért (balesetért), 
azaz teljes mértékben köteles megtéríteni mindazt a kárt, mely a rendezvény ideje alatt akár a 
résztvevők, akár a rendezvényre látogatók, akár a rendezvényt segítők, akár más személyek kárt 
okozó magatartása, tevékenysége folytán következik be. 
 
Szervező kötelessége a rendezvény Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés 
Központban történő megszervezéséhez szükséges feltételek biztosítása, különös tekintettel 
arra, hogy az ingatlanban egyidejűleg a járványhelyzetre való tekintettel      66 főnél több 
személy nem tartózkodhat. 
 
A Képviselő-testület felkéri Farkas Attila polgármestert a hasznosítási szerződés aláírására. 
 
Határidő: eljárási rend szerint 
Felelős: szöveg szerint  
 
VI.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat iskolabusz üzemeltetésére beérkezett ajánlatok (II.) elbírálására  
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 
Farkas Attila: A bizottsági ülésen megtárgyalták az ajánlatokat és ismételten eredménytelennek 
nyilvánították.  
Az előző alkalommal is eredménytelenné nyilvánította a képviselő-testület a pályázatokat. A 
most beérkezett pályázatok mindegyike tartalmazott valamilyen hibát. Pl. későn hozták be a 
NAV igazolást, kifelejtették az ÁFA összegét. Ezek miatt kénytelenek eredménytelennek 
nyilvánítani és ismét kiírni a pályázatot.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
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Veres Róbert: A Pénzügyi és TEF Bizottság  megtárgyalta a beérkezett ajánlatokat és azok 
ismeretében új pályázat kiírását javasolja.   
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a pályázatok eredménytelenné  nyilvánítását és új pályázat 
kiírását.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
72/2020. (VII. 30.) 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 az iskolabusz üzemeltetésére kiírt pályázatot 
ismételten eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert új pályázat kiírására, ugyanazon feltételekkel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, városüzemeltetési osztályvezető 
 
VII.NAPIRENDI PONT: 
 
Javaslat a „Gabonaőrlő vízimalom beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Dénes Anita osztályvezető 
 
Farkas Attila: A bizottsági ülésen Osztályvezető Asszony részletesen ismertette a helyzetet.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Veres Róbert: A Pénzügyi és TEF Bizottság  megtárgyalta az előterjesztést és a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
73/2020. (VII. 30.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gabonaőrlő vízimalom beszerzése” 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását a határozat 1. mellékletét képező Ajánlattételi 
felhívás és Közbeszerzési Dokumentum alapján jóváhagyja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 
A 8. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik.  
A zárt ülésről külön jkv. készül.  
 
Farkas Attila: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy augusztus 5-től augusztus 12-ig 
szabadságon lesz. Ezután valószínűleg lesz rendkívüli ülés.  
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

k.m.f.  
 
 
 

 
 Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
 polgármester         jegyző 
 


