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Szám: 1-126/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről 

 

 

Készült:  

A képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére 

 

Előterjesztő: 

 

Dömsödi Gábor polgármester 

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 

Szoc.  Bizottság 
Pénzügyi és 

Településfejl. Bizottság Ügyrendi Bizottság 

- - -       

Készítette: 

 

Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály 

 

Vélemények: 

 

 

 

  

 

Megtárgyalás módja:          nyilvános ülés 

 

Döntéshozatal:        

 

egyszerű szavazattöbbség 

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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15/2018.(I.25.) 

A Mátrakeresztes 4525 hrsz-ú ingatlan terület megosztása folyamatban van. 

34/2018.(I.25.) 

Mátraszőlősi út 2946/77 hrsz-ú ingatlan értékesítve lett az adásvétel aláírásra került ingatlan 
vételárat a vevő kifizette. 

35/2018.(I.25.) 

Mátraszőlősi út 2946/78 hrsz-ú ingatlan értékesítve lett az adásvétel aláírásra került ingatlan 
vételárat a vevő kifizette. 

36/2018.( I.25.) 

Horváth László 2018. május 23-án a Sport u. 1. szám alatti ingatlanból kiköltözött. Az 
önkormányzat által felajánlott ingatlant nem fogadta el. 

40/2018. (I. 31.) 

Kölcsey u. 20 II/6 szám alatti ingatlan értékesítésre került. A vételár kifizetése folyamatban 
van. A Gábor Áron út 52. szám alatti ingatlan adásvétele megtörtént, amely ingatlan Baranyi 
János részére 2018. 12. 31-ig kiutalásra került. 

98/2018. (IV.26.) 

A Pásztói Sport Klub Sportegyesülettel a Pásztó 356 hrsz-ú futballpálya kialakítására, 
használatára és hasznosítására valamint karbantartására a megbízási szerződés aláírása 
megtörtént.  

103/2018. (IV.26.) 

A belterületi utak pályázat (Madách Imre út felújítása a Fürdő úttól a Nagymező útig) a 
benyújtásra került. 

107/2018 (IV.26.) 

Árminiczki Józsefnének a strandbüfé bérlete 2019-2020 évre meghosszabbításra került. 

110/2018.  

A Hunyadi u. 6. fsz. 2. adásvételi szerződésmegkötése folyamatban van, a vételár kifizetése 
MNV lemondó nyilatkozata után kerül kifizetésre.  

115/2018. (IV.26.) 

Huczek József László fellebbezésének elbírálása ügyben a döntést helybenhagyó határozat az 
ügyfél részére kipostázásra került. 

118/2018. (V.10.) 

A pályázat előkészítését végző szervezettel az egyeztetés megtörtént. Elindították a 
pályázattól való elálláshoz szükséges lépéseket.  
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120/2018. (V.10.) 

A tetőszigetelési munkákhoz az árajánlatok megérkeztek. A megrendelés megkötése 
folyamatban van.  

122/2018. (V.10.) 

A hidegvölgyi vízfolyás medertakarításra az árajánlatok bekérése kerültek.  

 

Pásztó, 2018. május 25. 

 

       Dömsödi Gábor  
       polgármester 
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