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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003. 
számú „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztése”című projekt fizikai befejezésére 2015. november 30-án került 
sor. Pásztón, az önkormányzati tulajdonú Tar 018 hrsz-ú kivett vásártér megnevezésű 
ingatlanon hulladékkezelő központ létesült, mely 2016. február 29-én használatbavételi 
engedélyt kapott. 
A Társulás részére a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges volt az 
ingatlan nyilvántartási rendszerben földhasználati jogot bejegyeztetni, az ingatlan 6312 m2 
területrészére. A Földhasználati jogot alapító szerződést Pásztó Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 55/2014. (II. 27.) sz. határozatával fogadta el. A szerződés rögzítette, 
hogy az építmények jogerős használatbavételi engedélyének kiadásáig, illetve az 
építmények önálló ingatlanként való bejegyzéséig kerül sor a földhasználati jog alapítására. 
 
Fentiek alapján időszerűvé vált az osztott tulajdon ingatlan nyilvántartásban való 
rendezése. Ez azt jelenti, hogy az altalaj önkormányzati tulajdonban maradása mellett, a 
Társulás tulajdonában kerülnek a határozat 2. sz. mellékletét képező a St. Geopont Bt. által 
12-22-29/2016. munkaszámon készített és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási 
Hivatala által 81/2016. számon záradékolt változási vázrajz szerinti építmények. Továbbra 
is, a projekt fenntartási időszak elteltével (2020. nov. 30.) az önkormányzatot az 
építményekre, a Társulást az ingatlanrészre elővásárlási jog illet meg. Továbbá a Társulás 
részére az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerül a földhasználati jog, a megvalósulás 
szerinti 6283 m2 területrészre. Előzőek miatt szükséges a határozat 1. sz. mellékletét 
képező Építményfeltüntetési és földhasználati jogot alapító szerződés Képviselő-testület 
általi elfogadása. Tájékoztatjuk T. Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács a 
szerződést 2016. május 12-én fogadta el. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pásztói 
hulladékgazdálkodási program üzemeltetéséhez szükséges építményfeltüntetési és 
földhasználati jogot alapító szerződés megkötésére tett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. sz. melléklete szerinti 
Építményfeltüntetési és földhasználati jogot alapító szerződést jóváhagyja és felhatalmazza 
a polgármestert annak aláírására.  

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2016. május 19. 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

 dr. Gajdics Gábor 
            jegyző 
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