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Tisztelt Képvisel-testület! 
 
Bíróné Wiltner Ivetta Pásztó 65/2 hrsz-ú természetben a 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14/A szám 
alatti lakos 2020. augusztus 04. napján vételi kérelmet nyújtott be a Pásztó Városi Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Pásztó, 65/1 hrsz-ú, természetben a Pásztó, Deák Ferenc utca 14. 
2142 m² területű ’kivett kultúrház’ (Művelődési Ház) megnevezésű ingatlan egy részére, illetve 
szolgalmi jog bejegyzésére. 
 
Családja 37 évvel ezelőtt költözött be a Művelődési ház mögött álló ingatlanba, amikor az még 
szolgálati házként funkcionált. Később, 1991-ben megvásárolták. A most megvásárolni kívánt 
terület 1983 óta le ingatlanukhoz van kerítve. Annak odacsatolása még odaköltözésük előtt történt, 
így számukra a kezdetektől a kertjük szerves részét képezi. A lekerített rész megközelítőleg 220 m². 
Szolgalmi jogot a Művelődési ház hátsó bejárata felőli udvarra szeretne bejegyeztetni, mivel a 
házuk gépjárművel való megközelítéséhez okvetlenül szükséges. (1. számú melléklet) 
A lekerített telekrészt továbbfejlesztés céljából szeretnék megvásárolni (parkosítás, autóbeálló 
létesítése, kemence építése stb.) és tisztázni szeretnék a tulajdoni viszonyokat. 
 
Az Pásztó 65/1 hrsz-ú ingatlan Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 
10/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) alapján forgalomképtelen 
(nem értékesíthető) kategóriába tartozik.  
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő testületének a Helyi Építés Szabályzatról szóló 9/2018 (IX. 
27.) számú rendelete (továbbiakban: HÉSZ) alapján, a terület a Vt14-SZ-50-6,5-2000 
településközponti övezetbe tartozik. A HÉSZ oldalhatáron álló beépítést, maximum 50 %-os 
beépíthetőséget, és minimum 2000 m² nagyságú telekalakítást engedélyez.  
A kérelmező által kialakítandó telek az összevonást követően nem érné el a 2000 m² nagyságot, 
illetve a 65/1 hrsz-ú ingatlan területe oly mértékben csökkenne, hogy az nem felelne meg a HÉSZ 
ezen követelményeinek. Fentiek miatt a telekalakítás és az adásvétel iránti kérelem nem teljesíthető. 
 
Kérelmező fenti ismertek birtokában szóban jelezte, hogy amennyiben az adásvétel nem lehetséges, 
akkor a 37 éve fennálló birtokviszony megerősítéseként a lekerített területet az önkormányzattal 
kötött határozatlan idejű használati szerződés keretében szeretné használni és a használatért a kb. 
220 m²-es területet karbantartaná. Ezen túlmenően a használatba adott ingatlanrészen parkosítást, 
autóbeálló létesítését, kemence építését terveznék, amihez a képviselő-testület részéről tulajdonosi 
hozzájárulás szükséges. 
 
A kérelem része volt még a művelődési ház mögötti területen az átjárás biztosítására szolgalmi jog 
létesítése a Pásztó 65/1 hrsz-on. A Pásztó 65/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése csak a művelődési ház 
mögötti területről megközelíthető. 
Szolgalmi jog létesítéséhez előbb egy földmérő által elkészített vázrajzon meg kell határozni a 
szolgalmi joggal érintett terület nagyságát, elhelyezkedését, majd ügyvéd által elkészített szerződést 
kell készíteni a szolgalmi jog alapításáról. 
 
A vagyonrendelet 6. § (1) bekezdése alapján „a  Képviselő-testület a rendelet hatálya alá tartozó 
vagyontárgy feletti tulajdonosi jogokat közvetlenül, vagy átruházott hatáskörében eljáró szerve, 
illetve vagyonkezelő útján gyakorolja a jelen rendeletben foglaltak szerint. 
 
Kérem a képviselő testületet fent leírtak alapján döntsön a Művelődési ház földterületén (65/1 hrsz)  
a szolgalmi jog bejegyzéséről, a használati szerződés megkötéséről illetve a földhasználat 
terjedelméről. 
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Bíróné Wiltner 
Ivetta 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14/A szám alatti lakos, Pásztó 65/1 hrsz-ú ingatlan egy 
részére vonatkozó használati illetve szolgalmi jog alapítási kérelmének tartalmát és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bíróné Wiltner Ivetta 3060 Pásztó, 
Deák Ferenc utca 14/A szám alatti lakos a Pásztó Városi Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló Pásztó 65/1 hrsz.-ú, kivett kultúrház megnevezésű, 2142 m² nagyságú 
forgalomképtelen belterületi földterület földmérő által ingatlan nyilvántartási vázrajzon 
megjelölt területére szolgalmi jog bejegyzési kérelmét támogatja. 

2. Szolgalmi jog létesítéséhez földmérő által elkészített vázrajz és ügyvéd által elkészített 
szerződés, valamint a földhivatali eljárás költségei ……………………………………… 
terhelik. 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Bíróné Wiltner Ivetta 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14/A 
szám alatti lakos részére a Pásztó 65/1 hrsz. alatt lévő 2142 m²  nagyságú önkormányzati 
tulajdonú kivett kultúrház megnevezésű ingatlan jelenleg is lekerített kb. 220 m2-es területét 
használatba adja határozatlan időre és a használatért cserébe a területet Bíróné Wiltner Ivetta 
a területet fenntartja, karbantartja. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a 2. sz. melléklet szerinti – 

használati megállapodást kössön – a fent nevezett ingatlan használatára. 
5. A használatba adott ingatlanrész nem beépíthető. / A képviselő testület a használatba adott 

Pásztó 65/1 hrsz. alatt lévő 2142 m² nagyságú önkormányzati tulajdonú kivett kultúrház 
megnevezésű ingatlan jelenleg is lekerített kb. 220 m² -es területű ingatlanrészen 
parkosításra és a mindenkor hatályos építési szabályoknak megfelelő autóbeálló 
létesítéséhez, kemence építéséhez tulajdonosi hozzájárulását megadja. 

6. A döntésről a kérelmezőt értesíteni kell.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2020. szeptember 02. 
 
 
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 






	PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

