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Tájékoztató  

a lejárt határidejű határozatokról  

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

   

 

 

Készült: A képviselő-testület 2019. március 28-i ülésére 

Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 

Tárgyalja: 
Intézményirányítási 

és Szociális  Bizottság 
Pénzügyi és Telepü-

lésfejlesztési Bizottság 
Ügyrendi Bizottság 

nem nem nem 

Készítette: Hivatal szakosztályai 

  

 

  

 
 
 

 

Megtárgyalás módja:          

 

nyílt ülésen 

 

Döntéshozatal:        

 

egyszerű szavazattöbbséget 
igényel 

        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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34/2019. (I.31.) számú határozat 
A Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak elvégzésével megbízott Visual Print Kft-vel a módosított 
szerződés aláírásra került. 
 
37/2019. (I.31.) számú határozat 
A Vertical Kft. részére a pásztói 2801/6 hrsz-ú ingatlanból 9255 m2 nagyságú terület 
értékesítése folyamatban, az adás-vételi szerződést megkötöttük, Földhivatalhoz benyújtásra 
került. 
 
38-41/2019. (I.31.) és 69/2019. (II.28.) számú határozatok 
A Pásztó, Kis u. 9., a Pásztó, Cserhát ln. 6. I/4., a Pásztó, Hunyadi u. 12. I/1., a Pásztó, Hunyadi 
u. 18. 4/10. és a Pásztó, Jávor út 11. szám alatti önkormányzati ingatlanok bérleti szerződései 
meg lettek hosszabbítva.   
 
46/2019. (II.28.) számú határozat 
A 2879/14 hrsz-ú szabadidő park területéből 1280 m2 használatával kapcsolatban a 
Magyarok Világszövetsége Pásztói Csoportjával a szerződés felmondásra került, az új 
szerződés megkötése a Pásztói Szabadidő Sportegyesület – Magyar Összefogás Baráti Köre, 
Pásztói Patrióták Csoportjával folyamatban van.  
 
53/2019. (II.28.) számú határozat 
A Gépállomás lakótelepnél a buszváró peron kialakítása tárgyában vállalkozó részére a 
megrendelő megküldésre került. 
 
54/2019. (II.28.) számú határozat 
A Madách út felújítása tárgyában vállalkozóval a szerződést 2019. március 14-én 
megkötöttük. 
 
55/2019. (II.28.) számú határozat 
A Mátrakeresztes, Tóthegyes út 5. sz. ingatlan megvásárlása tárgyában az önkormányzat 
megbízási szerződést kötött dr. Répási Erik ügyvéd úrral az adás-vétel lebonyolítására.  
 
57/2019. (II.28.) számú határozat 
A Pásztó, Kölcsey u. 18. II/6. szám alatti önkormányzati lakás szakember elhelyezés címén 
2019. április 1-től 2024. március 31-ig bérbe adva, a szerződés aláírásra került.  
 
58/2019. (II.28.) számú határozat 
A civil szervezetek 2019. évi támogatása tárgyában a pályázati felhívás a helyben szokásos 
módon közzétételre került. 
 
64/2019. (II.28.) számú határozat 
A 2879/14 hrsz-ú kishegyi szabadidő parkból a PULC részére ingyenes használatra átadott 
terület használati szerződése 2019. december 31-ig meghosszabbítva, birtokbaadás 
megtörtént.  
 
Kérem a tájékoztató elfogadását. 
Pásztó, 2019. március 20.        Farkas Attila 
         polgármester 
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