
JEGYZŐKÖNYV 
 

 
KÉSZÜLT: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 20-i rendkívüli  
üléséről. 
 
Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal – Pásztó, Kölcsey u. 35.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester,  Bodrogi István alpolgármester, Káposzta Csaba, 
Szabó Ádám,  Takácsné Salamon Katalin, dr. Kanyó Roland,  dr. Halász István, Zeke Tamás  
képviselők.  
 
Barna Tiborné alpolgármester, Dr. Sándor Balázs jegyző, Genyéné Batta Nikoletta, Bartus 
László osztályvezetők,  Dénes Anita Nonprofit Kft. vezetője, valamint Berzák Gyuláné, Tari 
Mihály Szervezési Osztály munkatársai.  
 
Farkas Attila köszönti a megjeneteket Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 
megválasztott 9 képviselőből 7 fő jelen van.  

Veres Róbert  és dr. Kanyó Roland  képviselő igazoltan van távol. 

Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint. 
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
98/2022. (VI. 20.) számú határozata 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Javaslat „Pásztó korszerűsített közvilágítási rendszer bérlete” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

2. Javaslat a hasznosi orvosi rendelő bejárati lépcsőjének felújításához önerő 
biztosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
3. Javaslat a Nagymező utcában lévő autóbusz megállóhely átalakítására és a Nagymező 

utcában 1 db gyalogos átkelőhely kialakítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
I. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat „Pásztó korszerűsített közvilágítási rendszer bérlete” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

  



Farkas Attila:  Évek óta szó van róla, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban 
valamit tennünk kell, mert  állandósultak a problémák. Pásztó jelentős részén annyira régiek 
már a lámpatestek és a bennük lévő izzók, hogy nem is tudnak  új égőt szerezni, hanem használt 
égőkkel pótolják. Ezért elengedhetetlenné vált, hogy a közvilágítás korszerűsítésnek meg kell 
történnie, tovább nem halaszthatjuk. Érdemes a jelenlegi lámpák LED lámpákra való cseréjét 
megvalósítani, amely jóval energiatakarékosabb. Ha a Képviselő-testület elfogadja a pályázatot 
a munkálatok még az idén elkezdődnének és be is fejeződnek. Ez azt jelentené, hogy ősztől már 
új közvilágítási rendszere lenne Pásztónak. A LED nagyon jó, de más a fény szórása és régen 
nekünk egy profi csapat, az E.ON Hungária Zrt. végezte a terület felmérését, azonban ők már 
nem foglalkoznak közvilágítás korszerűsítéssel, de akkor az ő szakembereik mérték fel. 
Kiszámolták, hogy ne csak energiatakarékos legyen, hanem a világítás mennyisége is 
ugyanolyan legyen, mint azelőtt volt és egyes helyeken pótlás is lesz természetesen. 

 
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. 

Név szerinti szavazás: Farkas Attila igen,  Bodrogi István igen, Káposzta Csaba igen, Szabó 
Ádám igen,  Takácsné Salamon Katalin igen,  dr. Halász István igen, Zeke Tamás igen.  
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
99/2022. (VI. 20.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a „Pásztó-korszerűsített 
közvilágítási rendszer bérlete” tárgyú, közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó-korszerűsített közvilágítási rendszer bérlete tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, az Enerin ESCO 
Energetikai          Kft. ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, 
 
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Enerin ESCO 
Energetikai Kft. ajánlata érvényes. 
 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Enerin ESCO Energetikai Kft az 
eljárás győzteseként tekinti az alábbi ajánlati elemekkel  
 
 
 



egy év alatt kifizetendő bérleti és üzemeltetési díj (nettó Ft) 18 801 600 
I.  Havi nettó bérleti díj 1 358 667 
II. Havi nettó üzemeltetési díj 1561 db lámpatestre 208 133 
Felmondási tilalmi időszak – 180 hónap – alatt kifizetendő 
bérleti és üzemeltetési díj összesen nettó tájékoztató adat 282 024 000 

 
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Enerin ESCO 
Energetikai Kft. ajánlata havi 9 600,- Ft-tal több, mint a rendelkezésre álló fedezet, ezért a 
2022-es költségvetésben a rendelkezésre álló fedezetet 9 600,- Ft-tal megnöveli. 
 
6. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az összegzés fenti adatokkal történő 
közzétételét jóváhagyja.  
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
   Juhász Imre, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 

II. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a hasznosi orvosi rendelő bejárati lépcsőjének felújításához önerő 
biztosítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 
Farkas Attila: A bizottsági ülésen elmondta az észrevételeit, továbbiakban nem kívánja 
szóban kiegészíteni.  

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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
100/2022. (VI. 20.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a „Pásztó-
Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése” elnevezésű projekthez kapcsolódó 
önkormányzati saját forrás biztosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat a „Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, 
korszerűsítése” című, TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001 azonosítási számú projekt 
keretében felmerült a bejárati lépcső teljes felújítását érintő pótmunkák elvégzését 
támogatja a fejlesztéssel érintett ingatlan funkcionális működésének megteremtése 
érdekében. 



 
2. Pásztó Városi Önkormányzat a tárgyi projekt kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó 

pótmunkák fedezésére  nettó 2.206.960 Ft + áfa, azaz bruttó 2.802.840 Ft saját forrást 
biztosít a 2022. évi költségvetés terhére a hiányzó beavatkozások fedezésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

III. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat a Nagymező utcában lévő autóbusz megállóhely átalakítására és a Nagymező 
utcában 1 db gyalogos átkelőhely kialakítására 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

 

Farkas Attila: A Volánbusz Zrt. jelezte, hogy ahol jelenleg megáll az iskolabusz nem 
biztonságos a megállóhely abból a szempontból, hogy a Hunyadi utca és az uszoda utcája közé 
egy gyalogátkelőhely kialakítása indokolt lenne. Megvizsgálták a közlekedési szakemberek, és 
erre tettek javaslatot. Ezt mindenképpen meg kell csinálnunk, innentől kezdve hivatalosan is 
papírunk van róla, hogy ez így nem biztonságos. Kötelezték az önkormányzatot arra, hogy 
gyalogátkelőhelyet alakítson ki, amelyet meg kell terveztetni. 
 
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
101/2022. (VI. 20.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Nagymező 
utcában lévő autóbusz-megállóhely átalakítására és a Nagymező utcában 1 db gyalogos-
átkelőhely kialakítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nagymező utcában lévő 
1 db autóbusz-megállóhely átalakítását, valamint a Nagymező utcában az 1 db 
gyalogos-átkelőhely kialakítását. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az autóbusz-megállóhely, valamint a gyalogos-átkelőhely engedélyezési és kiviteli 



tervdokumentációk elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése tárgyában 
szerződést kössön az e tárgyban kiírt ajánlattételi felhívásra legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó Útkataszter Bt-vel bruttó 1 803 400,- Ft. értékben. 
 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a 2022-es költségvetésben az 1 803 400,- Ft-os tervezési összeget szerepeltesse. 
 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: polgármester, városüzemeltetési osztály  

 

Farkas Attila megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 
k.m.f. 

 
 
 
 
 Farkas Attila      dr. Sándor Balázs 
 polgármester                jegyző 
  



 

 
 


