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ELŐTERJESZTÉS 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi áprilisi ülésére 

 

a Pásztó, 0121/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem újbóli 
elbírálására 

 
Melléklet: 3 db 
 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester Iktatószám: 1-  66      /2017. 
Az előterjesztést készítette: Gyürky- Szabó Erika műszaki és vagyongazdálkodási ügyintéző 

Véleményezésre 

megkapta: 

Polgármester  Pénzügyi 
Osztályvezető 

 

Alpolgármester  
Városfejlesztési és 
Üzemeltetési 
Osztályvezető 

 

Jegyző  Jogász  

Igazgatási és 
Szociális 
Osztályvezető 

   

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és Szociális 
Bizottság 

Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság 

nem igen  nem 

Megtárgyalás módja: nyílt  

Elfogadásának módja:  minősített  

Törvényességi véleményezésre 

bemutatva: 

Igen 

Törvényességi 

észrevétel: 
 

Nincs észrevétel  

Nem  

Előzmény/korábbi döntés: 269/2016. (XI.10.), 68/2017.(III.30.), 69/2017.(III.30.) 

Az előterjesztést aláírta:  jegyző 

 

Testületi napirend 
sorsz.:  
Bizottsági  
napirend sorsz.:  

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Képviselő-testület 68/2017. (III.30.) és a 69/2017. (III.30.) számú határozataiban úgy 
döntött, hogy nem kívánja értékesíteni a 0121/4 hrsz-ú ingatlan 1ha 8000 m2 alapterületű 
részét. 
Bagyin Pál az Agroba Kft. ügyvezetője 2017. április 8-án kelt levelében (1. számú melléklet) 
kéri, hogy döntést a Képviselő-testület vizsgálja felül, ugyanis a legutóbbi döntések 
ellentétesek a korábbival, hiszen a 269/2016. (XI.10.) számú határozatban (2. melléklet) 
foglaltaknak megfelelően korábban már értesítést kapott az ingatlan értékesítésének, vagy 
bérletének lehetőségeiről. Erre az értesítésre válaszul 2017. március 9-én érkezett levelében 
(3. melléklet) az ingatlanrész megvásárlása mellett döntött az értékbecslésben meghatározott 
vételár 3 részletben történő megfizetésével, de a fizetés tekintetében hajlandóak az 
egyeztetésre is. 
 
A kérelmező elmondása alapján az ingatlanra egy 16 fő foglalkoztatását biztosító telephely 
kialakításához lenne szükség, de ha nem sikerül megvennie a területet, a befektető más 
megoldás után fog nézni.    
 
Részlet az 1-44/2017. számú javaslat szövegéből: 
„A 0121/4 hrsz.-ú ingatlan összesen 6 ha 4230 m2 területű és három alrészletből áll: 

a) szántó: 2 ha 2281 m2 
b) legelő:  5760 m2 
c) kivett építési terület: 3 ha 6189 m2 (ebből kíván 1ha 8000 m2-t megvásárolni a 

kérelmező) 
 
A független ingatlanforgalmi szakértő az építési terület fajlagos árát 202,- Ft/m2 +ÁFA 
értékben határozta meg, ami a kérelemben megjelölt kb. 1ha 8000 m2 alapterületű 
ingatlanrész estében 3.636.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 4.617.720,-Ft vételárat jelent. Az 
ingatlan megosztását követően, az új ingatlan telekhatárainak kitűzése után, a kialakult telek 
méretének ismeretében számítható ki a pontos vételár. 
 
Értékesítés esetén a Mátrai Lovas Egylettel 2012. július 17-én kötött bérleti szerződés 3. 
pontja alapján a Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a haszonbérbeadó az 
ingatlanokat értékesíti, abban az esetben az adásvételi szerződés aláírását követő nyolc 
napon belül köteles az ingatlanokat visszaadni a haszonbérbeadó részére. „ 
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Határozati javaslat: 
„A” alternatíva 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, 0121/4 
hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem újbóli elbírálására tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 68/2017. (III.30.) és a 69/2017. (III.30.) 
számú határozatait. 
 

2. A Képviselő-testület értékesíti az Agroba Kft. részére a 0121/4 hrsz.-ú ingatlan kivett 
építési területéből a kérelemben megjelölt 1 ha 8000 m2 alapterületű ingatlanrészt az 
értékbecslésben meghatározott 202,- Ft/m2 +ÁFA fajlagos vételáron.  

 
3. Az ingatlan megosztását követően, az új ingatlan telekhatárainak kitűzése után, a 

kialakult telek méretének ismeretében számítható ki a pontos vételár az 2. pontban 
szereplő fajlagos m2 ár alapján. 
 

4. A telek megosztással és a tulajdonjog változással járó földhivatali és ügyvédi költségeket 
a vevő viseli. 
 

5. A Képviselő-testület tulajdonjog fenntartással hozzájárul a vételár három egyenlő 
részletben történő megfizetéséhez: 
első részlet: a szerződés aláírásával egy időben, 
második részlet: 2017. szeptember 30-ig, 
harmadik részlet: 2017. december 20-ig. 

 
 

Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály 
Határidő: értelemszerű 
 
 
Pásztó, 2017.április 19. 
 
 
                  Dömsödi Gábor 
         polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
         jegyző 
 
 
 
 



4 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
„B” alternatíva 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, 0121/4 
hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi kérelem újbóli elbírálására tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 68/2017. (III.30.) és a 69/2017. (III.30.) 
számú határozatait. 

 
2. A Képviselő-testület értékesíti az Agroba Kft. részére a 0121/4 hrsz.-ú ingatlan kivett 

építési területéből a kérelemben megjelölt 1 ha 8000 m2 alapterületű ingatlanrészt az 
értékbecslésben meghatározott 202,- Ft/m2 +ÁFA fajlagos vételáron.  
 

3. Az ingatlan megosztását követően, az új ingatlan telekhatárainak kitűzése után, a 
kialakult telek méretének ismeretében számítható ki a pontos vételár a 2. pontban 
szereplő fajlagos m2 ár alapján. 
 

4. A telek megosztással és a tulajdonjog változással járó földhivatali és ügyvédi költségeket 
a vevő viseli. 
 

5. A Képviselő-testület nem támogatja a vételár három egyenlő részletben történő 
megfizetésére vonatkozó kérelmet, a teljes vételár megfizetése szerződéskötéskor 
történik. 
 
 

Felelős: polgármester, Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály 
Határidő: 2017. május 31. 
 
 
Pásztó, 2017. április 19. 
 
 
                  Dömsödi Gábor 
         polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
         jegyző 
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1. melléklet 
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2. melléklet 
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3. melléklet 
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