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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
KÉSZÜLT: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 25-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, Zeke Tamás  képviselők.  
 
Dr. Kanyó Roland, dr. Halász István és Veres Róbert igazoltan vannak távol. 
 
Barna Tiborné alpolgármester, Dr. Sándor Balázs jegyző, Csépe-Ferencz Csilla, Genyéné Batta 
Nikoletta, Bartus László osztályvezetők,    valamint Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési 
Osztály munkatársai.  
 
Farkas Attila köszönti a megjeneteket Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 
megválasztott 9 képviselőből 6 fő jelen van. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következő kiegészítéssel. 
A meghívó kiküldése után érkezett egy kérelem a Kocsis Tüzép-től  a „Pásztó” név használatára 
vonatkozóan.  Javasolja ennek megtárgyalását is, mivel a cégbírósági ügyintézéshez szükséges.  
  
Szavazásra bocsátja a napirendet. 
A  döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
127/2022. (VII. 25.) számú határozata 
 
A Képviselő-testület  napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Javaslat „Zsigmond király városa – Városmag rehabilitáció Pásztón” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítását célzó döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dénes Anita Bírálóbizottság elnöke 
 

2. Javaslat a pásztói és tari szennyvíz-agglomerációk egyesítése – Tájékoztatás és 
nyilvánosság tevékenység beszerzés indítására 
Előterjesztő:  Farkas Attila polgármester 

 
3. Javaslat Pásztó név használatához történő hozzájárulásra. 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
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I. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat „Zsigmond király városa – Városmag rehabilitáció Pásztón” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítását célzó döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dénes Anita Bírálóbizottság elnöke 

 
Farkas Attila: Az utolsó utáni pillanatban vagyunk ezzel a közbeszerzéssel, ezt azonnal el kell 
indítani. Jövő nyárig el kell készülnie, mivel el kell számolni a támogatással. A Kincstárral is 
egyeztettek, hogy biztosan meg fog valósulni.  
Az a veszély még fennáll, hogy magasabb összegű ajánlatot kapunk, mint amennyi támogatás 
erre a projektre rendelkezésre áll. Új közbeszerzési eljárás kiírására már nem lenne elég idő. 
Amennyiben nem valósul meg a projekt, a támogatási összeget vissza kell fizetni.  
 
Dénes Anita: Az eredeti terv az volt, hogy a Gaál István ház egy nyaktaggal bővült volna, ahol 
egy 200 fős rendezvényteremként is funkcionáló helyiséget tudtak volna kialakítani. Ez sajnos 
nem volt megvalósítható, így megmagasítják az épület tetőszerkezetét annyira, hogy egy galéria 
részen kb. 70 főt befogadó helyiséget tudnak kialakítani. Így, hogy nem külön épületrész lesz 
építve, elégnek kellene lennie a támogatási összegnek.  
 
Kérdés  
 
Zeke Tamás: Miért is nem épülhet meg a 200 fős terem? 
 
Dénes Anita: A műemléki besorolás miatt sem, illetve régészeti feltárást kellett volna előtte 
végezni, ami nagyon hosszú és költséges lett volna.  
 
Vélemény, észrevétel 
 
Káposzta Csaba: Jó, hogy megvalósul a projekt, de azért jobb lett volna ha megépülhet a 200 
főt befogadó épületrész. Így sajnos megint nem leszünk előbbre, mert a Művelődési Házon 
kívül nincs más nagyobb rendezvény terem.  
 
Farkas Attila: Egyetért Káposzta Csabával, viszont mivel ez egy turisztikai projekt, máshol a 
városban nem is lehetett volna megvalósítani. Jobb lett volna a 200 főt befogadó helyiség, de 
erre van lehetőség a pályázatban. Kisebb rendezvényekre ezt is ki lehet adni, a nagyobbakra 
pedig ott van a Művelődési Ház.  
 
Farkas Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem volt határozatképes, így nem 
tudták megtárgyalni az előterjesztést.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített  szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
128/2022. (VII. 25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerint „Zsigmond 
király városa – Városmag rehabilitáció Pásztón” tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b.) pontja 
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szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és a közbeszerzési  dokumentumokat és 
egyben javasolja az eljárás megindítását. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
              Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

 
II. NAPIRENDI PONT: 

 
Javaslat a pásztói és tari szennyvíz-agglomerációk egyesítése – Tájékoztatás és 
nyilvánosság tevékenység beszerzés indítására 
Előterjesztő:  Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila: A projekttel kapcsolatos kommunikációs tevékenységre ajánlattételi felhívást 
kell közzétenni, az értéke kb. 4,5  millió Ft.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntés meghozatala minősített  szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
129/2022. (VII. 25.) számú határozata 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a KEHOP-2.2.2-15-2021-
00164 azonosítószámú „A pásztói és tari szennyvíz-agglomerációk egyesítése, 
szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése” c. projekt „Tájékoztatás és nyilvánosság” 
feladatok ellátására kiírt Ajánlattételi felhívást és beszerzési dokumentációkat, a 
melléklet szerint. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja az eljárás megindítását, 
valamint az Ajánlattételi felhívás és dokumentációk megküldését a javasolt 
szervezeteknek. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 

III. NAPIRENDI PONT: 
 

Javaslat Pásztó név használatához történő hozzájárulásra. 
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 
 

Farkas Attila: Szóbeli előterjesztést tesz a napirendről. A kérelem a meghívó kiküldése után 
érkezett, viszont fontos a mai ülésen döntést hozni.  A kérelmező, Deák Attila ügyvezető jelezte, 
hogy Kocsis Tüzép Kft. névről Silver Tüzép Pásztó Kft-re változtatnák a nevüket. Ahhoz kéri 
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a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a Pásztó településnevet használhassák a 
vállalkozásukban.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
130/2022. (VII. 25.) számú határozata 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kocsis Tüzép Kft. kérelmét a 
„Pásztó" településnév használatára vonatkozóan és hozzájárul ahhoz, hogy a „Silver Tüzép 
Pásztó Kft. ” cégnévben a Pásztó településnevet használja az alábbiak szerint: 
 

1. Az engedély Pásztói székhelyen (3060 Pásztó, Irinyi út 10.), az alapító okiratában 
meghatározott tevékenysége folytatásának idejére érvényes. 

 
2. A névhasználat a cégnévben a Pásztón történő működésre utalás céljából engedélyezett.  

 
3. A kérelmezőnek a képviselő-testület határozatát 8 napon belül meg kell küldeni. 

 
 
Határidő: 8 nap 
Felelős: Polgármester 
 

 
 

Farkas Attila megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

 Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
 polgármester                 jegyző 


