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Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 
 
Kelemen Zsolt 2023. március 17-én vételi ajánlatot nyújtott be a Pásztó 813 hrsz-ú, természetben 
3060 Pásztó, Gyöngyösi út 13. szám alatt található beépítetlen területre (1. sz. melléklet: tulajdoni 
lap). Vételi ajánlata 200 000 Ft. (2. sz. melléklet) 
 
Az ingatlan 105 m2-es nagyságú 1/1 tulajdoni arányban önkormányzati tulajdonú kivett beépítetlen 
terület. Mérete miatt lakóépület nem építhető rá. A Gyöngyösi utcában a Kövicses-patak hídjánál 
található, ahol önkormányzatunk utoljára 2021-ben szüntetett meg illegális hulladéklerakó helyet. 
Az ingatlan környékén az önkormányzat tulajdonában a Jávor utcában több ingatlan is van, ezért 
2020-ban értékbecslés készült az egyik eladásra kínált telekről. 
Az értékbecslő 2020-ban a Jávor utcai telek fajlagos m2 árát 1 454,- Ft-ban állapította meg, azonban 
ezen telek mérete lehetővé teszi lakóépület ráépítését is.  
Kelemen Zsolt árajánlata az ingatlanra 1904 Ft/m2-es árra jön ki. 
 

Az ingatlan az önkormányzat forgalomképes vagyoni körébe tartozik, értékesíthető. Pásztó Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a 
vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: vagyonrendelet) 6. § (7a) pontja alapján a 3 millió Ft nettó értékhatár alatti 
önkormányzati vagyon vonatkozásában a Képviselő-testület döntési jogát átruházza a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságra. 
Javaslom a tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak, hogy Kelemen Zsolt kérelmét 
támogassa! 
 
Határozati javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megismerte és 
megtárgyalta a Pásztó Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 3060 Pásztó 813 hrsz-ú, 
ingatlan értékesítésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
1,/ Pásztó Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 3060 Pásztó, 813         

hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíti 200 000 Ft-os vételáron Kelemen Zsolt 
részére.        

2,/  Az ingatlanok adásvételével kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségeket a vevő viseli.  
3,/   A teljes vételár megfizetése szerződéskötéskor történik. 
4,/  A döntésről a vételi szándékot bejelentőt értesíteni kell. 
5,/  A Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXTX. törvény 65. S-a jogosítja fel, amelynek alapján a Polgármester a 
képviselő testület törvényes képviselője, közjogi és polgári jogi képviseleti jog illeti meg. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, városüzemeltetési osztály 

Pásztó, 2023. március 20. 
 
 
  Farkas Attila 
  polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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2. sz. melléklet 
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