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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Nagy Zsolt 2021. május 04-én érkezett kérelemében 2021.05.28 és 2021.05.29 között 13. 
alkalommal Off-Road rendezvényt kíván lebonyolítani a Pásztó-Hasznos futballpálya mögötti 
magánterületen, mely egyben a Magyar nemzeti Bajnokság /Északi 4x4 Trophy Bajnokság/ futama 
is.  
A rendezvény csak olyan magánterületet érint, amelynek tulajdonosa hozzájárulását adta. Pásztó 
Város Rendőrkapitányságát, a Városi Tűzoltóságot, Mentőszolgálatot értesítette a rendezvényről. 
 
A tervezett program szerint a rendezvény önkormányzati tulajdonú területeket is érintene az 
alábbiakban: 

- önkormányzati tulajdonú földutak (3505/2; 3812; 080/40; 080/14; 069/17; 072; 086; 075; 
077; 082/161; 080/18; 8936 hrsz-ú) 

- Pásztó 3536 hrsz (a Hasznosi sporttelep és öltöző), amelyet versenyirodaként és 
rendezvénytérként funkcionálna,  

- Pásztó 3537 hrsz (beépítetlen terület) és a 079 hrsz-ú (gyep, legelő) területek parkoló 
céljára,  

- Pásztó 3502/2 hrsz-ú terület parkframe céljára. 
A Hasznosi sportöltöző épületében vízvételi és energiavételi lehetőséget is szeretne, mert ott lenne 
kijelölve a versenyirodájuk. A jelölt területekhez szemétgyűjtő konténerek elhelyezését is kéri. 
(1.sz. melléklet: kérelem, 2. sz. melléklet: térkép) 
Kéri az önkormányzat hozzájárulását a területek használatához valamint a terület kaszálását a 
verseny előtt.  
A verseny területeit egyebekben a kérelmező évek óta tisztán, rendben tartja. 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 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: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján  
az alábbi határozatot hozom: 

 
1. A Polgármester hozzájárul Nagy Zsolt főszervező (3060 Pásztó Hasznos, Vár u. 123.) által  

2021. 05. 28.-án és 2021.05.29-én tartandó OFF-ROAD rendezvény ideje alatt az 
önkormányzati tulajdonú földutak (3505/2; 3812; 080/40; 080/14; 069/17; 072; 086; 075; 
077; 082/161; 080/18; 8936 hrsz-ú) és ingatlanok (3536; 3537; 079; 3502/2 hrsz-ú) valamint 
az épület (sportöltöző) használatához azzal a kikötéssel, hogy: 
- az önkormányzati ingatlanokat, a fennálló járványügyi szabályok betartásával használja, a 
rendezvényszervezéssel kapcsolatos jogszabályi hátteret betartja, ezek be nem tartása miatt 
okozott károkért felelősséggel tartozik és valamennyi a rendezvény tartásához szükséges 
hatósági (rendőrség, tűzoltóság, mentők) bejelentéseket megtette;  
- a rendezvény befejeztével az ingatlanokon az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodik. 
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2. A rendezvény biztonságos lebonyolításért, bárminemű balesetekért, károkért a főszervező 
felelős.  

 
3. A Polgármester hozzájárul, a rendezvény időtartama alatt a Hasznos futballpályához egy 

szeméttároló konténer elhelyezéséhez. Felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a szeméttároló elhelyezéséről és a terület 
fűnyírásáról gondosodjon. 

 
 
         Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető  

  igazgatója 
Határidő: értelemszerűen 

 
 

Pásztó, 2021. május 12. 
 
                                                                                                    Farkas Attila 
                                                                                                     polgármester 
 
             
   A határozati javaslat törvényes!                                         
        
   
      dr. Sándor Balázs 
                  jegyző 
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