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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hasznosi Szabadidő Egyesület és partnerei a MÁTRAKAPU Kaland-és Technikai Élménypark 
Nonprofit Kft nevében pályázatot kívánnak benyújtani az ÉMOP 2.1.1/B-12 pályázati kiírásra 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” címmel. 
A javaslathoz mellékeljük az egyesület kérelmét és a szabályozási tervkivonatot. A hasznosításra 
vonatkozó előzetes egyeztetések alapján készült helyszínrajz, tervvázlat az ülésekre készül el. 
 
A sportegyesület a térítésmentes területhasználaton kívül az önkormányzattól pénzügyi támogatást 
nem igényel, a pályázattal az önkormányzat vagyonát gyarapítja. 
Az Egyesület a használatába adott ingatlanokon a meghonosodott hasznosi rendezvények 
megtartására továbbra is lehetőséget biztosít. 
Az önkormányzati földút-szakasz saját használatú útként használatba adása a pályázati feltételek 
teljesítése miatt szükséges, mivel csak egybefüggő területen valósíthatók meg a tervezett 
létesítmények. Az útkezelő az útszakaszon az átmenő forgalom korlátozását nem engedélyezi. 
 
Javasoljuk az Egyesületnek a Pásztói 3536 hrsz-ú 12 414m2sporttelep és öltöző, a 3537 hrsz-ú 
4605m2 beépítetlen terület és a 3811 hrsz-ú 1037m2 közterület ill. a köztük lévő 3505/2 hrsz-ú 
földút ingatlanokkal határos területének saját használatú útként, valamint a 079 hrsz-ú 4759m2 gyep 
térítésmentes használatba adását a fejlesztés megvalósítását követő 15 évre. 
Javasoljuk továbbá a nevezett önkormányzati tulajdonú területeken tervezett, bemutatott 
vázlattervnek megfelelő pályázott beruházáshoz a tulajdonosi hozzájárulás megadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hasznosi sportpályánál lévő önkormányzati 
területek hasznosítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Hasznosi Szabadidő Egyesület és partnerei a 
MÁTRAKAPU Kaland-és Technikai Élménypark Nonprofit Kft-vel az ÉMOP 2.1.1/B-12 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” pályázati kiírásra, önkormányzati ingatlanokat 
is tartalmazó pályázatot nyújtson be, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzati ingatlanokon 
megvalósult létesítmények önkormányzati tulajdonba kerülnek. 
 
A Képviselő-testület a Pásztói 3536 hrsz-ú 12 414m2 sporttelep és öltöző, a 3537 hrsz-ú 4605m2 
beépítetlen terület és a 3811 hrsz-ú 1037m2 közterület ill. a köztük lévő 3505/2 hrsz-ú földút 
ingatlanokkal határos területének saját használatú útként, valamint a 079 hrsz-ú 4759m2 gyep 
ingatlanokat kikötésekkel az Egyesület térítésmentes használatába adja a fejlesztést követő 15 évre. 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a nevezett önkormányzati ingatlanokon az Egyesület a 
tervezett beruházásokat megvalósítsa és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges 
dokumentumok, használatba adási szerződés aláírására. 

Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2012. szeptember 19. 
 
 Malomhegyi Lajos 
 főmérnök 
A határozati javaslat törvényes! 
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