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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A „Pásztó északi iparterület” megnevezésű TOP-1.1.1-15-NGI-2016-00010 számú projekt 
megvalósításához – járda és autóbuszváró kialakításához – szükséges a Pásztó 2950/50 hrsz-ú 
ingatlan (2.0442 ha nm2) egy területrészének (2,5m2) és a 2950/51 hrsz-ú ingatlan (7661 m2) egy 
területrészének (15m2) megszerzésére. Az ingatlanszerzésről a testület a 322/2018. (XI.21.) számú 
határozatában döntött. (1. sz. melléklet: határozat). 
 
A terület kimérését követően azzal a ténnyel szembesültünk, hogy a határozatban szereplő területek 
nagysága nem lesz elegendő a projektben megvalósítani szükséges járda és buszváró kialakítására.  
A telekalakítási helyszínrajz szerint a 2950/50 hrsz-ú ingatlanból 19m2 a 2950/51 hrsz-ú ingatlanból 
14m2 megvásárlása szükséges. /2. sz. melléklet: változási vázrajz/ 
 
A 322/2018. (XI.21.) számú határozatban a 3000 Ft/m2 ár lett meghatározva.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nagyobb területek megvásárlását támogatni 
szíveskedjenek.
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 322/2018. (XI.21.) 
számú határozat módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat a „Pásztó északi iparterület” megnevezésű TOP-1.1.1-15-
NG1-2016-00010 számú projekt megvalósítása érdekében, járda és autóbuszváró 
kialakítása céljából a 2950/50 és 2950/51 hrsz-ú ingatlanok 19 illetve 14 m2 nagyságú 
részét 3000 Ft/m2 áron meg kívánja vásárolni. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a területszerzés ügyében 
eljárjon, a szükséges lépéseket (területvásárlás) megtegye, a „Pásztó északi iparterület” 
megnevezésű TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 számú projekt megvalósítása érdekében. 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete a 322/2018. (XI.21.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 

Határidő: szöveg szerint, haladéktalanul 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Pásztó, 2019. május 23. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 

Dr. Sándor Balázs 
jegyző 
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