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389/2009. (XI.30.) sz. határozat 
 
A településrendezési tervmódosítás tervezési területen kívül eső területeire a tervezési 
többletdíj átvállalására az érintettekkel egyeztettünk. A Rózsa út végi területre eső 
díjat (250 eFt) a tulajdonos már augusztusban befizette. 
A másik négy érintett terület tulajdonosaival egyeztetve két területnél a díj miatt 
elhalasztották a területükre vonatkozó tervmódosítási kérelmünket az esedékes 
rendezési terv felülvizsgálatig. (Ábrahám, Kőszegi). 
A muzslai 084/47. 49 hrsz erdő és a 7053-7056 hrsz zártkertek tulajdonosai kezdetben 
vállalták a többlet díj megtérítését, ezért az így módosított szerződést aláírva 
megkértük a tervezőtől. Az érintettek végül mégis amellett döntöttek, hogy a 
tervmódosítási kérelmüket elhalasszák a településrendezési terv esedékes 
felülvizsgálatáig.  
A településrendezési tervmódosítás tervezői szerződését így az augusztusban 
kezdeményezett módosításnak megfelelően 250 eFt díjnövekménnyel kötjük meg. 
 
393/2009 sz. határozat 
 
A pásztói 2815/9 hrsz-ú Csohány K. út 6. szám alatti lakás értékesítését támogatta a 
képviselő-testület. A bérlő dr. Khatib Abdalla családi okok miatt még nem tudta 
megkötni az adás-vételi szerződést.  
 
403/2009. (XII.14.) sz. határozat 
 
A közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó testületi döntést az ELMÜ-
ÉMÁSZ Hálózati Kft-nek megküldtük.  
Telefonon történt tájékoztatásunk szerint a tömeges igények miatt a szerződés 
postázása január utolsó napjaiban történik meg.  
Természetesen a szolgáltatásra a tájékoztatóban közölt feltételek január 1-től 
érvényben vannak. 
 
415/2009. (XII.22.) sz. határozat 
 
A városközponti rehabilitációra készített 2. fordulós pályázatunkat december végén 
postára adtuk (29,6+31,5 kg). A pályázatot befogadták ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 
azonosító számmal regisztrálták. 
A pályázat értékelését megkezdték, a formai hiánypótlásra a felhívást megkaptuk, 
teljesítése folyamatban van. 
 
425/2009. /XII. 22./ sz. határozat 
 
Pásztó város 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervével összefüggő  megállapodás aláírása 
a  megjelölt határidőben megtörtént.  
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436/2009. sz. határozat 
 
A 436/2009. (XII.22.) sz. képviselő-testület határozat szerint három 
biztosítótársaságból, a TEF és Pénzügyi Bizottság Elnökei bevonásával döntés 
született és az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel az önkormányzat vagyonbiztosítása 
és gépjármű biztosítása megkötésre került.  
 
438/2009. sz. határozat 
 
A pásztói 1460/1 hrsz-ú 104 m2 területű udvar megnevezésű területet Veres Róbert 
2010. január 19-én kelt megállapodás szerint felajánlotta Pásztó Város Önkormányzata 
részére. a Körzeti Földhivatalhoz benyújtásra került a tulajdoni lapon történő átvezetés 
végett. A 1464/9 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törlésére a Körzeti 
Földhivatalhoz benyújtásra került a kérelem, miután a V & V Langer Kft. részéről a 
vállalt kötelezettségek teljesítésre kerültek.  
 
443/2009. sz. határozat 
 
Sinka Zsolt és felesége részére a fizetési határidő módosításra került. Ezt követően 
megfizette a lakás teljes vételárát, miszerint a Körzeti Földhivatalnál a tulajdonjog 
bejegyzése folyamatban van.  
 
4/2010. (I.8.) sz. határozat 
 
Az öt utca burkolat felújítására vonatkozó „tájékoztató az eljárás eredményéről” 
hirdetményt a lebonyolító Syntron Kft. a Közbeszerzési Értesítő szerkesztőségének 
megküldte. A nyertes ajánlattévővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.  
 
 
Pásztó, 2010. január 22.  
 
 
 
 
 
         Sisák Imre 
        polgármester 
 
 


