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184/2010.(VI.29.) számú határozat: 

Az iskolatej szállításra a szerződéseket megkötöttük, a szolgáltatás szeptember 06-án elindult. 
 
198/2010. (VII.23.) számú határozat: 
 
A képviselő-testület a pásztói 0121/4 hrsz-ú ingatlan alapítvány részére történő értékesítéséhez 
hozzájárult. A vételár a 2 ha 8401 m2 területért 1.121.640 Ft. A vételárból 800.000 Ft biztosítékként 
megfizetésre került, a fennmaradó 321.640 Ft-ot az adás-vételi szerződés  megkötésekor fizeti meg a 
vevő. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavásárlási jogát kiköti, amennyiben 5 
éven belül nem valósul meg a beruházás (pellet üzem).  
 
A 199/2010. (VII.23.) számú határozat: 
 
A pásztói 3208 hrsz-ú 1489 m2 területű hasznosi orvosi lakás és a hozzá tartozó terület a Sinistra 
Körzet Kft. részére 7.000.000 Ft vételárért értékesítésre kijelölésre került. A Kft. képviselője Dr. Nagy 
Edit tájékoztatott arról, hogy a társasházzá történő átalakítást követően a leválasztott lakásra nem tudja 
igénybevenni a támogatást, ezért nem kívánja megvásárolni a lakást és a hozzátartozó területet.  
 
200/2010. (VII.23.) számú határozat: 
 
A pásztói 2815/9 hrsz-ú Csohány K. út 6. szám alatti önkormányzati lakás értékesítésre került. A 
vételár felét 6.150.000,-Ft összeget 2010. augusztus 13-án, a másik felét 2010. szeptember 1-jén 
megfizették. 
 
219/2010. (VII.30.) számú határozat: 
 
A Szőlőhegyi út végi 084/49, 084/47, 084/50 hrsz. alatti külterületek belterületbe vonásához az 
ingatlanok megközelítését szolgáló út kialakítására a változási vázrajz elkészült. 
A belterületbe vonáshoz és a vázrajz alapján az úthoz szükséges területek térítésmentes átadására az 
ingatlantulajdonosok és az önkormányzat között a megállapodást megkötöttük. 
 
220/2010. (VII.30.) számú határozat: 
 
A 198/2010. (VII.23.) számú határozat akként változik, hogy a területet Székely László Árpád 6600 
Szentes, Somogyi B. utca 58. szám alatti magánszemélye vásárolhatja meg. Amennyiben 5 éven belül 
nem valósul meg a beruházás, úgy Pásztó Város Képviselő-testülete visszavásárlási jogát kiköti. A 
szerződés megkötésére eddig nem került sor.  

226/2010.(VI.29.) számú határozat: 

 
A TÁMOP 3.2.4 pályázat keretében beszerzendő bútorokra a megrendelést elküldtük, a  
szállítási határidő 2010. október 15. 
 
240/2010. (IX.15.) számú határozat: 
A szeméttelep rekultivációhoz a tari 015/50 hrsz ingatlan megszerzése érdekében levélben fordultunk 
a tulajdonoshoz, melyben az eddig történteket elemezve és összefoglalva, a tulajdonos figyelmét a 
csere illetve az értékbecslést megközelítő vételárú adásvétel elmaradásának hátrányaira, veszélyeire 
irányítottuk. 
 
Pásztó, 2010. szeptember 23.  
 
        Sisák Imre  
        polgármester 


