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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A már támogatott KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003. számú „Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése”című pályázat 
benyújtásakor szükséges volt igazolni a Pályázati Felhívásnak megfelelően a tulajdoni viszonyok 
rendezettségét. A Képviselő-testület ezért 146/2013. (VI.21.) számú határozatában jóváhagyta az 
önkormányzat tulajdonában lévő Tar 018 hrsz-ú „kivett vásártér” megnevezésű ingatlan 6312 m2 
területrészére a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás földhasználati jog 
bejegyzésére vonatkozó kérelmét. 
 

A pályázat benyújtásakor a Fölhasználati jogot biztosító szerződéshez nem készült változási 
vázrajz- mely a földhasználati jog bejegyzéséhez szükséges- azt lehetett helyettesíteni a tervezői 
helyszínrajzzal. A szerződés 21. pontjába ezért a Felek rögzítették, hogy a Projekttel kapcsolatos 
támogató döntést követően haladéktalanul elkészíttetik a szerződés mellékletét képező 
térképrészlet helyébe lépő, a földhasználati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges 
változási vázrajzot, és megkötik a szerződésben foglaltakat alapul véve a földhivatali bejegyzésre 
alkalmas földhasználati jogot biztosító szerződést 
 

Fentiek miatt szükséges a 2013. június 26-án kelt Földhasználati jogot bíztosító szerződést 
közös megegyezéssel megszüntetni és ennek helyébe lépő földhivatali bejegyzésre alkalmas 
Fölhasználati jogot alapító szerződést elfogadni. 
 

Az önkormányzati ingatlanoknál osztott tulajdon csak az üzleti vagyonnál elfogadott. 
Tapasztalataink alapján az osztott tulajdont felszámolni nehézkes, ezért szerződéskötéskor kell 
gondoskodni megszüntetéséről. Más projektekhez hasonlóan úgy, hogy az Építtető az 
önkormányzati telken megvalósult építményeket az önkormányzatnak térítésmentesen átadja. 
Előzőek miatt az osztott tulajdon megszüntetéséhez kértük a Társulás hozzájárulását, úgy, hogy a 
szerződés VI. Felek további, jövőbeli vállalásai 20. pontja az alábbiak szerint kerüljön 
módosításra: 

“Felek már most nyilatkoznak, miszerint tudomásul veszik, hogy a létrejövő osztott tulajdon 
alapján az Építtetőt az altalajra, a Földtulajdonost az épületre elővásárlási jog illeti meg. A 
projekt megvalósítását követő kötelező fenntartási időszak (5 év) elteltével az osztott tulajdon 
megszüntetése érdekében Építtető a megvalósult építményeket a Földtulajdonosnak 
térítésmentesen átadja.” 
 

A szerződés módosításával kapcsolatban a Társulástól az alábbi tájékoztatást kaptuk: 
„A hatályos Társulási Megállapodás 15.1. pontjában foglaltak alapján a "A Projekt keretében 
megvalósuló, beszerzésre kerülő vagyontárgyak a Társulás saját tulajdonába kerülnek. A 
Társulás megszűnése esetén a Tagönkormányzatokat az 1. számú mellékletben részletezettek 
szerint, az ott megjelölt (teljes Projekt vonatkozásában irányadó önerő-megoszláshoz igazodó) 
arányban illeti meg a tulajdoni részesedés."  
Fentiekre tekintettel a földhasználati jogot alapító szerződés VI. 20. pontjában megfogalmazott 
feltételt a szerződésbe beépíteni nem lehet. Ezért kérem, hogy a szerződést az osztott tulajdon 
megszüntetésére vonatkozó rendelkezés nélkül szíveskedjenek képviselő-testületi ülésen 
tárgyalni.” 
 
A Társulás a Földhasználati jogot alapító szerződést 2014. február 19-i ülésén elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pásztói 
hulladékgazdálkodási program megvalósításához szükséges földhasználati jogot alapító 
szerződés megkötésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a 2013. június 26-án Tar 018 hrsz-ú ingatlan 6312 m2 területrészre 
Földhasználati jogot bíztosító szerződést közös megegyezéssel megszünteti és 
felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti szerződés aláírására. 

Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: polgármester 
 

2. A Képviselő-testület a határozat 2. melléklete szerinti Földhasználati jogot alapító 
szerződést a Tar 018 hrsz-ú ingatlan 6312 m2 területrészére jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  

Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2014. február 19. 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



1. számú melléklet 
 

Földhasználati jogot biztosító  
szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetése 
 

amely létrejött egyrészről 
 
Pásztó Városi Önkormányzat  
székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. 
KSH: 15735313-8411-321-12 
törzsszám: 735319 
adószám: 15735313-2-12 
bankszámlaszám: 11741024-15450827 
képviseli: Sisák Imre János polgármester 
mint tulajdonos, továbbiakban: Földtulajdonos 
 
másrészről 
 
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás  
székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 
KSH: 15798860-3811-327-12 
törzsszám: 798868 
adószám: 15798860-2-12 
bankszámlaszám: 10400786-50526672-69891000 
képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda elnök 
mint építtető, továbbiakban: Építtető 
 
továbbiakban együtt: Felek között az alábbiaknak megfelelően:  
 

1. Felek rögzítik, hogy egymással 2013. június 26-án földhasználati jogot biztosító szerződést 
(továbbiakban: Szerződés) kötöttek a Földtulajdonos tulajdonát képező Tar 018. hrsz.-ú 
ingatlan 6312 m2 területrészére az Építtető javára pályázat  keretében megvalósítandó 
építmények felépítése céljára. 

 
2. A Szerződés 21. pontja rögzítette, hogy a pályázattal kapcsolatos támogató döntést követően 

Felek haladéktalanul elkészíttetik a Szerződés mellékletét képező térképrészlet helyébe lépő, 
a földhasználati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzot, és 
megkötik a Szerződésben foglaltakat alapul véve a földhivatali bejegyzésre alkalmas 
földhasználati jogot biztosító szerződést. 

 
3.  Felek rögzítik, hogy az 1798/2013. (XI.7.) Korm. határozat alapján támogatásban részesült 

a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című, KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú pályázat, továbbá elkészült a 2. pontban 
hivatkozott változási vázrajz és a földhivatali bejegyzésre alkalmas földhasználati jogot 
alapító szerződés (továbbiakban: Végleges Szerződés), melyet Felek jelen szerződéssel 
egyidejűleg írnak alá.  

 
4. Fentiek alapján Felek közös megegyezéssel a Szerződést megszüntetik, és rögzítik, hogy 

azzal kapcsolatban sem most, sem a jövőben követelést nem támasztanak egymással 
szemben.  
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2 

 
5. Jelen szerződés a 3. pontban hivatkozott Végleges Szerződés alapján Építtető földhasználati 

joga jogerős bejegyzésének napján lép hatályba.  
 

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók.  
 
 
Salgótarján, 2014. február.................. 
 
 
 
           Pásztó Városi Önkormányzat                      Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
                   Társulás 
        Földtulajdonos       Építtető 
                  Sisák Imre János                                       Székyné dr. Sztrémi Melinda 
          polgármester                                                                     elnök 
 
















