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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Város Polgármestere 81/2020 (VIII.13.) számú határozata alapján a Pásztó 356 hrsz. alatt 
felvett sporttelep megjelölésű, 22.814 m2 területű önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból a 
büfét Porkoláb Dániel kisadózó, egyéni vállalkozónak (3073 Tar, Szent István út 30.) bérbe adta. A 
felek 2020.08.14-én 3 évre szóló bérleti szerződést kötöttek.  A kihirdetett vészhelyzet miatt a büfé 
nem üzemel, de a bérlő saját elképzeléseinek magvalósítása céljából a helyiséget fejleszteni 
szeretné.  
2021. február 15-én kötött megállapodásban az önkormányzat hozzájárult kisebb fejlesztésekhez 
(konyhában a PVC padló cseréje, meglévő kiszolgáló pult áthelyezése, gipszkartonfallal történő 
leválasztása, női mosdó ajtóval történő leválasztása). 
2021 március 28-án érkezett kérelmében Porkoláb Dániel további fejlesztésekhez kérte az 
önkormányzat hozzájárulását. Tervei alapján Pizza sütödét alakítana ki ott.  Kérelmében az alábbi 
fejlesztéseket vázolta fel 
a konyha területén: 

-  a bojler cseréje és áthelyezése a fal másik oldalára (helytakarékossági szempontjából),  
- a szagelszívó ventilátor beszerelése jelenlegi helyére,  
- a konyhai polcok, csepegtető felszerelése a falra,  
- lámpatestek bővítése, új, erős kábel behúzása, a konnektorok bővítése. 

A jelenlegi iroda területén: 
- a nagyterem felé a közfal kivágása (kb. 2,4x1m),  
- új pult és személyi öltöző rész kialakítása (1,5x1.5 m2),  
- mosogató, kézmosó, falikút felszerelése. 

A Polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I. 29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján jogosult dönteni.  
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
1. Pásztó Városi Önkormányzat a Pásztó 356 hrsz. alatt felvett sporttelep megjelölésű, 22.814 

m2 területű önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból a büfé és egyéb helyiségei 
átalakítását Porkoláb Dániel kisadozó, egyéni vállalkozónak (3073 Tar, Szent István út 
30.) a saját szolgáltatási tevékenységének bővítése céljából a konyha területén a bojler 
cseréjét és áthelyezését a fal másik oldalára (helytakarékossági szempontjából), a szagelszívó 
ventilátor beszerelését jelenlegi helyére, a konyhai polcok, csepegtető felszerelését a falra, a 
lámpatestek bővítését, valamint új, erős kábel behúzását, a konnektorok bővítését, illetve a 
jelenlegi iroda területén a nagyterem felé a közfal kivágását (kb. 2,4x1m), új pult és személyi 
öltöző rész kialakítását (1,5x1.5 m2), valamint mosogató, kézmosó, falikút felszerelését 
jóváhagyja. 
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2. Az önkormányzat a munkálatok végzését figyelemmel kísérheti, a beruházás megvalósulását 
ellenőrizheti. 

 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2021. április 13. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
 
 

A határozati javaslat törvényes! 
      
              Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
 
 
 
  
 


	PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

