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Javaslat a Csibe Cukrászda (Pásztó, Baross G. út 35.) előtti parkoló 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Évek óta megoldatlan probléma a Pásztó, Baross Gábor utca 35. számú, Csibe Cukrászda előtti 
betongerendákkal fedett 3-3,5 méter széles árok állapota.  
A területet a kialakult szokás szerint parkolónak használják, ami annak elhanyagolt, rossz állapota 
miatt balesetveszélyes és már több alkalommal okozott a gépkocsikban kisebb-nagyobb károkat a 
megsüllyedt, hézagos gerendák közé beszoruló kerekekben. 
A város lakóinak közös érdeke, hogy megfelelő, biztonságos parkoló kerüljön kialakításra, hogy 
megelőzzük az esetleges közlekedési baleseteket. 
Az árok a 2399 hrsz.-ú Baross Gábor utca megnevezésű közterület része (1. számú melléklet), mely 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen ingatlan. A közterületen épült 
parkoló az önkormányzat vagyonát gyarapítja. 
A parkoló kialakításra készített költségvetés a javaslat 2. számú mellékletét képezi. 
 
Fentiek miatt javaslom, hogy az önkormányzat a parkoló kialakításának költségeihez járuljon hozzá 
a bekerülési költségek feléig, maximum 3 millió Ft értékben. 
 
Kérjük a határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csibe Cukrászda (Pásztó, Baross G. út 35.) 
előtti parkoló kialakítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a Pásztó, Baross G. út 35. szám alatti Csibe  Cukrászda előtti parkoló 
kialakításának költségeihez hozzájárul a bekerülési költségek feléig, maximum 3 millió Ft értékben. 
 

 Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2016. április 7. 
 
 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
     Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 
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