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Tisztelt Képviselő-testület! 
Pásztó Városi Önkormányzat 2020. március 01-től négy új ráépülő program indításával tovább 
folytatja közfoglalkoztatási tevékenységét. A startmunka programok tervezése jelenleg is 
folyamatban van, a hosszabb időtartamú tervezése február hónapban kezdődik.  
A mezőgazdasági program keretein belül a helyi lehetőségek, adottságok kihasználásával a 
megtermelt zöldséggel és gyümölccsel, takarmánynövényekkel, biztosítja az önkormányzati 
intézmények ellátását. A projekt segítségével állandó friss alapanyag kerül a településeken működő 
konyhákban feldolgozásra, és lehetőség nyílik a keletkező többlet felhasználására, feldolgozására, 
értékesítésére is. A mezőgazdasági programban elsődleges mezőgazdasági termelés (a termőföld és 
az állattenyésztés termékeinek termelése, az ilyen termékek jellegét megváltoztató további 
műveletek - mezőgazdasági termék feldolgozása - végrehajtása nélkül) tervezhető. A program 
keretében szántóföldi és kertészeti (szabadföldön és fóliaházban) növénytermesztés, energianövény 
termesztése, valamint állattartás tervezhető. 
Előzetes felmérések alapján, Pásztón az alábbi kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló 
földterületek alkalmasak a mezőgazdasági program megvalósításához (1. sz. melléklet: 5db 
tulajdoni lapok):  
Pásztó 8369 hrsz-ú 1 HA 6711 m2 területű gyep, legelő megnevezésű belterületi zártkerti ingatlan; 
Pásztó 8370 hrsz-ú 5063 m2 erdő, gyep, legelő megnevezésű belterületi zártkerti ingatlan; 
Pásztó 2950/40 hrsz-ú 5259 m2 beépítetlen belterület; 
Pásztó 0167/1 hrsz-ú 3HA 1838 m2 külterületi szántó; 
Pásztó 2800 hrsz-ú 2 HA 1131 m2 belterületi szántó. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a fenti 
Önkormányzati tulajdonú földterületek mezőgazdasági közmunkaprogram végrehajtásához történő 
kijelöléséről. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú földterületek kijelöléséről 
mezőgazdasági közmunkaprogram megvalósításának biztosítására vonatkozó előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:  

1. A képviselő-testület mezőgazdasági közmunkaprogram megvalósításának biztosítására jelöli 
ki az alábbi kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat: 
Pásztó 8369 hrsz-ú 1 HA 6711 m2 területű gyep, legelő belterületi zártkerti ingatlan; 
Pásztó 8370 hrsz-ú 5063 m2 erdő, gyep, legelő belterületi zártkerti ingatlan; 
Pásztó 2950/40 hrsz-ú 5950 m2 beépítetlen belterület; 
Pásztó 0167/1 hrsz-ú 3HA 1838 m2 külterületi szántó; 
Pásztó 2800 hrsz-ú 2 HA 1131 m2 belterületi szántó. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a földterületek adásvétele és bérbeadása esetén jelen határozat 
figyelembevételével járjon el. 

Határidő: értelemszerűen  
Felelős: polgármester, érintett ügyintéző  
Pásztó, 2020. január 22. 

                  Farkas Attila   
                             polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
  
 

Dr. Sándor Balázs 
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