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I. 
 

Projekt adatlap 
 

„Funkcióbővítő városrehabilitáció” 

c. 

pályázati felhívásokhoz 

 

Kódszám: 

 

DAOP – 2007 - 5.1.2/A/2F-2f 

DDOP – 2007 – 4.1.1/A/2F-2f 

EAOP – 2007 – 5.1.1/D/2F-2f 

EMOP – 2007 – 3.1.2/A/2F-2f 

NYDOP – 2007 – 3.1.1/A/2F-2f 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 
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1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 
 
1.1. A pályázati felhívás kódszáma ÉMOP-2007-3.1.2./A/2F-2f 

 
1.2. A pályázat azonosító száma ÉMOP-3.1.2./A-2008-0031 

 
2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 

 
2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) Pásztó kistérségi központ 

rehabilitációja 
2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne  
      Régió Észak-Magyarország 
      Megye: Nógrád 
      Kistérség Pásztói 
      Település:      Pásztó 
      Lakosságszám: 
(2006. évi KSH-TSTAR adatbázis alapján) 

10 046 fő 

 
2.3. A projekt a 311/2007. (XI.17.) 
Korm. rendelet által meghatározott 
komplex programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségben 
valósul meg: 

nem 

2.4. A projekt a 240/2006. (XI.30.) 
Korm. Rendelet által meghatározott 
településen valósul meg: 

nem 

 
 

2.5. A projekt megvalósításának 
tervezett kezdete: 

     2010. 03. 01. 

 
2.6. A projekt megvalósításának 
tervezett befejezése: 

     2011. 11. 30. 

 
2.7. A projekt elszámolható költségei 
összesen (Ft) 

908 323 332 

 
2.8. A projekt egészére igényelt 
támogatás összege (Ft) 

705 865 938  

 
2.9. A támogatás mértéke (összes 
igényel támogatás/összes elismerhető 
költség) (%) 

77,71 % 

 
 

3. A PÁLYÁZÓ ADATAI 
 

3.1. A pályázó teljes neve: Pásztó Város Önkormányzata 
 
3.2. A pályázó rövidített neve 
(amennyiben releváns): 

Önkormányzat Pásztó 

 
3.3. Gazdálkodási/jogi formakód: 321 – Helyi önkormányzati költségvetési 
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szerv (1992. XXXVIII.tv., 217/1998. 
(XIII.) Korm. Rendelet) 

 
3.4. Törzsszám (önkormányzat, 
önkormányzati társulás): 

450823 

 
3.5. Adószám: 15450827-2-12 
 
3.6. Bankszámlaszám: 11741024-15450827 
 
3.7. Statisztikai szám: 15450827751132112 
 
 
3.8. Alapítás időpontja (alapító okirat, 
önkormányzat esetén alakuló ülés 
dátuma): 

2006. 10. 12. 

 
 
3.9. A pályázó székhelye: 

Ország: Magyar 
Régió: Észak-Magyarország 
Megye: Nógrád 
Kistérség: Pásztói 
Település: Pásztó 
Irányítószám: 3060 
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Kölcsey Ferenc út 
Házszám: 35. 

 
3.10. A pályázó postacíme  

Település: Pásztó 
Irányítószám: 3060 
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Kölcsey Ferenc út 
Házszám: 35. 
Postafiók irányítószám: 3060 
Postafiók: 162 
Honlap: www.paszto.hu 

 
3.11. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai 

Név: Sisák Imre János 
Beosztás: polgármester 
Telefon 1: 32/460-753 
Telefon 2: 32/460-155/119 
Fax 1: 32/460- 
Fax 2:  
e-mail: forum@paszto.hu 

 
3.12. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai 

Név: Malomhegyi Lajos 
Beosztás: főmérnök 
Telefon 1: 32/460-143 
Telefon 2: 32/460-155/140 
Fax 1: 32/460-916 
Fax 2:  
e-mail: forum@paszto.hu 
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3.13. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) 
 

Megnevezés 2007 év  2008 év 
Sajátos működési bevétele 839 707 000 587 803 000
Mérlegfőösszeg 7 770 213 000 8 084 403 000 
Módosított pénzmaradvány -15 614 000 - 33 524 000
Tartalékba helyezhető pénzösszeg 0 0
Önhibáján kívül hátrányos 
gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) 

nem nem

 
 

 
4. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉS 

BEMUTATÁSA 
 
Az alábbi pontokat kérjük, hogy az előzetes Akcióterületi tervben foglaltakkal 
összhangban szíveskedjen kitölteni! 
 
4.1.  1. A kijelölt településfejlesztési akcióterület lehatárolása  

Indikátor típusa Érték az akcióterületen (db) 
1. Város közösségi-társadalmi súlyponti területe  
Közösségi funkciót ellátó intézmények 
száma 

10 

Közigazgatási, vagy közszolgáltatást 
nyújtó közintézmény száma 

10 

2. Város gazdasági súlyponti területe 
Kereskedelmi és vendéglátóipari 
szolgáltatóegységek száma 

20 

Üzleti szolgáltatóegységek száma (pl. 
pénzügyi) száma. 

4 

 
4.1.2. Barnamezős terület jogosultsága 

 
Pályázatomra nem vonatkozik. 
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4.2. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzői (maximum 1500 
karakter) 

A lakónépesség fiatalos. Nagyobb népsűrűséggel és legkedvezőbb foglalkoztatottsági 
arányokkal a sűrűn lakott tömbök rendelkeznek. A vándorlási egyenleg negatív (kb. -
4,6/1000 lakos). 
A 67 vállalkozás legtöbbje a mikro, ill. kisvállalkozás, 22%-a kiskereskedelem, 33%-a 
üzleti ingatlan és egyéb szolgáltatások terén működik. A termelő vállalkozások aránya 
kicsi (10%). 
2001-ben munkanélküliségi ráta 5,7%. A városhoz viszonyítva az ált. isk.-i 
végzettséggel nem rendelkezők aránya alacsony, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya magas. Az itt élők jövedelmei meghaladják a városi átlagot. 
Lakásállomány 650 db (53% összkomfortos, 36% komfortos, félkomfortos, 11% komfort 
nélküli). 
A zöldfelületi rendszer alkotóelemeinek funkciói nem átgondoltak, nem specializáltak, az 
igények kis részét képesek kielégíteni. 
Zártsorú beépítés jellemző, a 60-70-es években emelt szabadon álló, lapos-tetős, 
városképbe nem illeszkedő épületek állaga leromlott. 
A járdák állapota rendezetlen, akadálymentes közlekedésre alkalmatlan. A terület 
feltártsága nem megfelelő, a központi funkciókkal bíró épületek közötti kapcsolatok nem 
egyértelműek. 
A közművek kiépültek, folyamatos modernizálásra szorulnak. A legégetőbb feladat a 
vízhálózat felújítása. A szennyvízhálózat az elmúlt években kiépült, régi szakaszai 
feltáratlanok. 
A közösségi, közigazgatási és közszolgáltatási funkciók szinte kivétel nélkül itt 
találhatók, de itt van az oktatási, nevelési és kulturális intézmények legtöbbje is. 

 
4.3. Tulajdonviszonyok értékelése 

 
A projekttel érintett Pásztó Város Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok /HRSZ(ek), 
érintett projekt(ek) száma/: 
HRSZ 742/9 (21); HRSZ 46/3 (20); HRSZ 58 (23); HRSZ 46/1 (19); HRSZ 65/1 (7); 
HRSZ 62: (5), (3), (22); HRSZ 1846, (18).; HRSZ 1818/2 (16), (17); HRSZ 1799/1 
(26); HRSZ 1799/2 (25), (14), (15); HRSZ 5/2 (13); HRSZ 5/4; (12) HRSZ 4/3 (12) 
(13); HRSZ 4/6, HRSZ 4/5, HRSZ 1789/1, HRSZ 1789/3, HRSZ 1461/3, HRSZ 1461/1: 
(10); HRSZ 4/1: (24); HRSZ 742/3: (9); HRSZ 1417, HRSZ 1407 + Pásztó Város 
Önkormányzata által megvásárolt területek/ingatlanok: HRSZ 1419, HRSZ 1422/1 egy 
része, HRSZ 1404 egy része, HRSZ 1423 egy része, HRSZ 1424 egy része (1-2.) 
 
A projekttel érintett ÉMÁSZ tulajdonban lévő ingatlanok /HRSZ(ek), érintett projekt(ek) 
száma/: 
HRSZ 1462: (11) 
 
A projekttel érintett Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő ingatlanok /HRSZ(ek), 
érintett projekt(ek) száma/: 
 HRSZ 1: (4), (8) 
 
A projekttel érintett Ciszterci Rend Zirci Kongregációja tulajdonában lévő ingatlanok 
/HRSZ(ek), érintett projekt(ek) száma/: 
 HRSZ 60: (6), (8) 

 
4.4. Piaci igények, lehetőségek felmérése 
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2006. nov.-ben készült egy kérdőíves felmérés a városközponti akcióterületen 
telephellyel rendelkező közel 60 vállalkozás körében. A megkérdezettek 63%-a több 
mint 5 éve működik, 88% hosszú távra tervezi tevékenységét jelenlegi telephelyén. 
58% folytatja saját tulajdonú ingatlanban tevékenységét, 42% bérleményben. A 
vállalkozásoknak eltérőek a piaci fejlődésükkel kapcsolatos várakozásaik. A várható 
gazdasági környezet alapján, a fizetőképes kereslet csökkenésével és üzleti eredményeik 
romlásával számolnak. 
 
A megkérdezettek zöme pozitívan áll a városközpont megújításához. A projektnek szinte 
100%-os támogatottsága van, de ellenérdekeltek is akadnak pl. az egyik vendéglátó-
ipari egység tulajdonosa attól tart, hogy a közlekedésfejlesztési beavatkozások 
következményeként üzleti forgalma jelentősen lecsökken. 
Ugyan a vállalkozók véleménye a mértékben eltér, de a megkérdezettek több mint 3/4-e 
gondolja úgy, hogy a fejlesztés az ingatlanok értékének növekedését fogja 
eredményezni. 19% szerint a projektnek nem lesz ilyen hatása. 
A válaszadók egyike sem vélte úgy, hogy a beruházás eredményeként csökkeni fog 
üzleti eredménye, és mindösszesen 17%-uk gondolja, hogy a fejlesztés nem járul hozzá 
annak javulásához. A vállalkozások több mint fele szerint közepesen, vagy jelentősen 
fog javulni üzleti eredményük, de legtöbben (31%) csak kismértékű javulást tartanak 
reálisnak. 
A jelentős támogatottság ellenére csak 33% az aránya azoknak, akik a 
városrehabilitáció őket kedvezően érintő fejlesztési elemeire saját forrásokat is 
mozgósítanának. Elenyésző, mindösszesen 2%, akik jelentősebb összeggel is 
hozzájárulna a projekthez. 
Valamennyi vállalkozás készséges az egységes, rendezett településkép kialakítása 
érdekében telephelyeik külső megjelenésének (homlokzat, reklámfelületek) 
egységesítésében. 

 
4.5. Az akcióterület fejlesztésének célja, részcéljai 

 
Átfogó cél és specifikus célok Indikátor megnevezése 

Átfogó cél:  
A városközpont turisztikai-közösségi 
szerepének erősítése 

Megújuló közösségi használatú 
intézmények száma, (db) 

Specifikus célok:  
Közösségi (oktatási-kulturális, közig.) 
intézmények fejlesztése 

Megújuló közösségi funkciójú épületek 
száma, (db) 

A közlekedés és a parkolási helyzet javítása Parkolók számának növekedése, (db) 
A piac vásárló- és kereskedőbarát fejlesztése Piacon kereskedők arányának 

növekedése, (%)  
A Fő utca piaci igényeknek megfelelő 
átalakítása 

Kereskedelmi tevékenység élénkülése 
élénkülése, (%) 

Műemlékek és környezetük megújítása, 
korszerűsítése 

A fejlesztésekkel érintett műemlékek 
száma, (db) 

A közterületek minőségének javítása  Zöldfelületek állapotának javulása, 
(%) 

Infrastrukturális korszerűsítések Területek használati-értékének 
növekedése, (%) 

Közbiztonság javítása Térfigyelő rendszerrel ellátott 
ter.arányának növekedése, (%) 

Város-rehabilitációról való 
információellátottság javítása 

Információellátottság mértékének 
javulása, (%) 

Helytörténeti ismeretek eljuttatása a fiatal 
generációhoz 

Akcióban részt vevő fiatalok száma, 
(fő) 

Környezettudatos életforma terjesztése  A szervezett akcióban részt vevők 
száma, (fő) 
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5.  A PÁLYÁZAT TARTALMA 

5.1. A projekt összefoglaló tartalma (a tervezett fejlesztés rövid leírása, a végleges 
projekt tartalma) (max. 2000 karakter) 

Pásztó belváros akcióterülete a városi funkciók hordozója. A városközpontra vonatkozó 
projektek esetében elsősorban a „központi szerepkör erősítése a cél, mely megnyilvánul 
a közösségi intézmények, közterületek és műemléki környezetek felújításával, valamint a 
közlekedési és parkolási helyzet javításával, továbbá egyéb városi infrastrukturális 
fejlesztésekkel. 
A projektek összességében hozzájárulnak a városközpont turisztikai-közösségi és egyben 
központi szerepkörének erősítéséhez.  
 
A tervezett projektek az alábbiakat célozzák meg:  

• Közösségi (oktatási–kulturális) intézmények fejlesztése (Csohány Galéria; 
Kéttannyelvű gimnázium; Zeneiskola; Művelődési Központ megújítása, Turisztikai 
fogadóhelyiség kialakítása) 

• A közlekedés és a parkolási helyzet javítása (Polgármesteri Hivatal, Deák Ferenc 
utca, Szent Imre tér, Csillag tér, Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé)

• Piac vásárló- és kereskedőbarát korszerűsítése (infrastruktúra felújítás, új 
piaccsarnok építés, vizesblokk kialakítás, parkolók rendezése) 

• Fő utca piaci igényeknek megfelelő átalakítása 
• Műemlékek és környeztük megújítása, korszerűsítése (Műemlék kolostor együttes, 

Műemlék templom) 
• Közterületek minőségének javítása (Múzeum tér; Műemlék templom kerített 

kertje; Kolostor kert; Csillag tér; Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület 
megújítása; Hunyadi u.–Kölcsey u.–Fő u. új tér kialakítása, Szent Imre tér 
rekonstrukciója, Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója) 

• Infrastrukturális korszerűsítések (Polgármesteri Hivatal, Deák Ferenc utca, 
Kossuth utca Műemléki tömb elektromos hálózata, Transzformátorház 
rekonstrukciója,; Térfigyelő rendszer kialakítása, Városi útbaigazító tábla-
rendszer) 

 

5.2. A projekt első fordulós változatához képest történt változások (az akcióterületi 
tervben eszközölt változtatások és rövid indoklásuk) (max. 4000 karakter) 

A piacnál a tervezett 1417. hrsz parkoló területéhez pályázatban szereplő 1422/1, 1423 
hrsz. ingatlanokon felül szükség volt az 1424. hrsz. ingatlan területrészének 
megvásárlására. 
A kedvezőbb parkoló kialakítás érdekében kellett a területet szélesíteni, a pályázatban 
megjelölt fajlagos értéken sikerült a tulajdonossal megállapodni, az adásvételi szerződést 
megkötni és a területen tervszinten 31 parkolót kialakítani. 
 
Az "Új tér kialakítás" lényegében az 1846 hrsz-en valósul meg. 
Az akcióterületen más pályázati támogatással megvalósuló "Hunyadi Út gyűjtő úttá 
átépítése" című projekt Fő úti csatlakozásánál változott az útvonal vezetése. 
 
Részben a BB döntésnek megfelelő költségcsökkentések miatt: 
1. A "Városi irányítórendszer"-nél pontosítottuk a nagytáblák méretét és leírását, 
valamint 25 db kisebb útbaigazító tábla készül tartóoszlopokra szerelve, mert így 
részletesebb útbaigazítás érhető el az akcióterületen. 



 8

2. A "Városi honlap megújítása"-nál új elemekkel bővült tartalom, mert a honlap 
fejlesztéseinél, programjainál történt korszerűsítés ezt lehetővé teszi és szélesebb körű 
tájékoztatást nyújt. 
3. A "Helytörténeti program"-nál lehetőséget biztosítunk civil szervezeteknek is a 
programba való részvételre és a programmal összefüggésbe hozható kézműves 
tevékenység bemutatására. Ezáltal szélesebb körben vesznek részt a programban. 
4. Marketing kiadvány méretét csökkentettük, példányszámát növeltük, mert így 
nagyobb tömegtájékoztatás biztosítható. 
 
A kétfordulós eljárásrend miatt változott a projekt megvalósításának kezdete és 
befejezése. Változott a projekt elszámolható költsége, a támogatás mértéke, és az 
igényelt támogatási összeg. Részben a BB döntése, részben az ÁFA változása miatt. 
 
Mivel az első fordulóban jóváhagyott elszámolható összköltség nettó részére esik a 
támogatás, így az ÁFA-visszaigénylő partner, ÉMÁSZ Kft tevékenységeinél (10. A Fő utca 
megújítása, 12. A Deák Ferenc utca megújítása, 11. A transzformátorház 
rekonstrukciója, 23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása) a projekttartalom 
egy részét nem elszámolható költségként, önkormányzati átvállalással valósítjuk meg. 
Ennek okán csökken a projekt összes elszámolható költsége. 
 
Az ingatlanvásárlás költsége átkerült az előkészítő szakaszba, s Pásztó Város 
Önkormányzata vásárolta meg a Piac bővítéséhez szükséges ingatlanokat, így az 
Önkormányzat önereje e tevékenységre eső saját erő részrévén emelkedett, a 
Városgazdálkodási Kft.-é csökkent. 
A műszaki ellenőri feladat ellátására beérkezett ajánlatok meghaladták a Bíráló Bizottság 
döntésének megfelelően módosított költségvetési táblákban tervezett összeget. A 
különbözet az adminisztrációs költségekről kívánjuk e költségsorra átcsoportosítani. Erre 
átcsoportosítási kérelem lett benyújtva. 
 
Változott a Végső Akcióterületi Terv kidolgozásának összege, a hiányzó összeget a 
műszaki tervezési költségből kívánjuk átcsoportosítani. Erre átcsoportosítási kérelem lett 
benyújtva. 
A tervellenőr az adminisztrációs költségekről a szakértői költségekbe, a műszaki 
ellenőrrel egy költségsorra kerül át. 
 
Pontos kidolgozásra kerültek az indikátorok, meghatározásra került az 
energiamegtakarítás mértéke. 
 
A Bíráló Bizottság döntésének megfelelő észrevételek beépítésre kerültek. 
A két forduló közötti előrehaladásnak megfelelően megtörtént a VAT tartalmának 
pontosítása és véglegesítése. 
 
A VAT-ba költség-haszon elemzés készült. 
 
Az egyéb költségekkel kapcsolatban a konzorciumi tagok megállapodtak abban, hogy a 
konzorciumi vezetője aktiválja és számol el a Támogató felé az egyéb költségekkel 
kapcsolatban, azaz az egyéb költségekre jutó támogatást is ő kapja. A konzorciumi tagok 
egyéb költségekre jutó önerőt illetően a tagok megállapodtak, hogy az egész rájuk jutó 
önerőből az egyéb költségekre jutó részt az elszámoló és bonyolító konzorcium vezető 
részére átadják. 
 
Ennek megfelelően a költségvetési táblákban is a fő konzorciumi partnernél jelenjenek 
meg ezek a költségek, a hozzájuk kapcsolódó önerő és a támogatás is. 
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5.3. A projekt keretében tervezett beavatkozások összefoglalása  

Az alábbi összefoglaló táblázat segítségével mutassa be a projekt keretében tervezett, a pályázat támogatástartalmába beszámított 
beavatkozásokat/konkrét tevékenységeket! 

 
Megjegyzés: a barnamezős területen megvalósuló fejlesztéseket az adott területen kialakítandó funkció szerint szükséges besorolni! 
 

Tevékenység típusa Gazdasági funkciót 
erősítő 

Városi funkciót 
erősítő 

Közösségi 
funkciót 
erősítő 

Közszféra 
funkciót 
erősítő 

Az infrastrukturális beruházásokat 
kiegészítő kisléptékű („soft”) 
elemek 

Finanszírozó 
strukturális alap 

ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA 

Tevékenység neve 1-2. A piac és 
környezete 
infrastrukturális 
fejlesztése, valamint 
vizesblokk és parkoló 
kialakítás 

8. A Múzeum tér 
zöldfelületeinek 
megújítása: 
Műemlék 
templom kerített 
kertje, Kolostor 
kert  

3. Turisztikai 
fogadóhelység 
kialakítása 

24. A 
Zeneiskola 
épületének 
megújítása 

27. Térfigyelő 
rendszer 
kialakítása 

31. Pásztói 
helytörténeti 
program kidolgozása 
és bevezetése 
(Pásztó történelme 
oktatásának 
beépítése az iskolai 
tananyagba) 

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

Magyar u. – Csap u. – 
Klapka Gy. Köz 
HRSZ: 1404, 1407, 
1417, 1419, 

Múzeum tér 1,5 
HRSZ: 1, 60 

Múzeum tér 4. 
HRSZ: 62 

Deák Ferenc 
u. 
HRSZ: 4/1 

Fő u. - Deák F. u. 
- Kölcsey u. és a 
műemléki negyed 
térségében 

- 

Tevékenység neve  9. Csillag téri 
közpark 
megújítása 

4. Műemlék 
templom 
rekonstrukciója 

25. A 
kéttannyelvű 
gimnázium 
épületének 
megújítása 

28. Városi 
útbaigazítótábla-
rendszer 
kialakítása 

32. Helyi 
környezettudatosság 
terjesztése, 
tájékoztatók 
szemléletformáló 
akciók 

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

 Csillag tér 
HRSZ: 742/3 

Múzeum tér 1. 
HRSZ: 1 

 Fő utca 58. 
HRSZ: 
1799/2 

Akcióterület utcái, 
műemlékek 

- 
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Tevékenység neve  10. A Fő utca 
megújítása 

5. Csohány 
Galéria 
megújítása 
(műemlék 
tömb) 

26. A 
Polgármesteri 
Hivatal 
épületének 
megújítása 

29. Marketing 
kiadvány 
készítése Pásztó 
városáról 

 

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

 Fő utca 
HRSZ: 1461/1; 
1461/3; 4/5; 4/6; 
1789/1, 1789/3 

Múzeum tér 4. 
HRSZ 62 

Kölcsey F. út 
35.  
HRSZ: 
1799/1 

-  

Tevékenység neve  11. A 
transzformátorház 
rekonstrukciója 
(városképbe 
illesztése) 

6. Műemlék 
kolostor 
együttes 
megújítása 
(műemlék 
tömb) 

 30. A városi 
honlap 
megújítása, a 
városrehabilitációs 
projekt honlapon 
történő 
népszerűsítése 

 

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

 Deák Ferenc u. 
HRSZ: 1462 

Múzeum tér 5. 
HRSZ: 60 

   

Tevékenység neve  12. Deák Ferenc 
utca megújítása 

7. Művelődési 
Központ 
környezetének 
megújítása 
(műemlék 
tömb) 

   

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

 Deák Ferenc u. a 
Fő u. és a 
műemléki tömb 
közötti szakasza 
HRSZ: 5/4, 4/3 

Deák F. u. 14. 

HRSZ: 65/1 

   

Tevékenység neve  13. Zeneiskola 
körüli közterület 
megújítása 

    

Tevékenység 
helyszíne (utca 

 Fő utca, 54/b  
HRSZ: 5/2, 4/3 
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házszám, hrsz ha 
releváns) 
Tevékenység neve  14. Kéttannyelvű 

gimnázium előtti 
közterület 
megújítása 

    

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

 Fő u. 58 
HRSZ: 1799/2 

    

Tevékenység neve  15. A 
Polgármesteri 
Hivatal 
parkolójának 
rekonstrukciója 

    

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

 Fő utca 58. 
HRSZ: 1799/2 

    

Tevékenység neve  16. A 
Polgármesteri 
Hivatal előtti tér 
rekonstrukciója 

    

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

 Kölcsey út 35 
HRSZ: 1818/2 

    

Tevékenység neve  17. Bekötőút 
kialakítása a 
Polgármesteri 
Hivatal felé 
(Kölcsey u. 
megnyitása 

    

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 

 Kölcsey Ferenc út 
HRSZ: 1818/2 
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releváns) 
Tevékenység neve  18. Új tér 

kialakítása – 
Hunyadi u. – 
Kölcsey u. – Fő u.

    

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

 Hunyadi u. – 
Kölcsey u. – Fő u. 
találkozása 
HRSZ: 1846 

    

Tevékenység neve   19. A Kossuth 
utca 
rekonstrukciója 

    

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

 Kossuth utca 
HRSZ: 46/1 

    

Tevékenység neve   20. A Szent Imre 
tér 
rekonstrukciója 

    

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

 Szent Imre tér 
HRSZ: 46/3 

    

Tevékenység neve   21. Csillag tér 
lekötő útjának 
felújítása 

    

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

 Csillag tér Szent 
Imre tér felé eső 
része 
HRSZ: 742/9 

    

Tevékenység neve   22. Új turisztikai 
fogadóhely körüli 
zöldfelület 
rendezés 

    

Tevékenység 
helyszíne (utca 

 Múzeum tér 4. 
HRSZ: 62 
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házszám, hrsz ha 
releváns) 
Tevékenység neve   23. Műemlék 

tömb elektromos 
hálózatának 
megújítása 

    

Tevékenység 
helyszíne (utca 
házszám, hrsz ha 
releváns) 

 Múzeum tér 
HRSZ: 58 
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5.4. Számszerűsíthető eredmények 
 
Az egyes projektelemek indikátorai  
 
Az integrált fejlesztési projekt átfogó indikátorai 
 

Mutató neve 

Mutató 
típusa 

(output/ 
eredmény)

Mérték
egység 

Bázis
érték 

Minim
álisan 
elvárt 
célért

ék 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Célérték az 
5 éves 

kötelező 
fenntartási 

időszak 
végén 

Mutató forrása 
Mutató mérésének 

módszere és gyakorisága 

Városrehabilitáció
s beavatkozások 
által érintett 
terület nagysága

output ha  0 
 

 7,7  2011.12.31. 7,7  Önkormányzat 
Pásztó 

Éves gyakoriság 

Támogatással 
érintett lakosok 
száma a 
rehabilitált 
településrészeken

output  fő 1 474 - 2012.12.31. 1 690 KSH Az akcióterület lakosságszám 
elemzését az éves KSH 
adatok alapján a 
projektgazda készítteti el a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Teremtett 
munkahelyek 
száma 

eredmény fő 0 - 2012.12.31. 15 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Teremtett 
munkahelyek 
száma - nők 

eredmény Fő 0 - 2012.12.31. 6 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
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zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Teremtett 
munkahelyek 
száma – 
hátrányos 
helyzetűek 

eredmény fő 0 - 2012.12.31. 3 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Új városi funkciók 
betelepedése/  
a fejlesztés 
nyomán elérhető 
(köz- és 
profitorientált) 
szolgáltatások 
száma a projekt 
által érintett 
településrészen  

eredmény db 0  6 2012.12.31. 6 Önkormányzat 
Pásztó 

Minden egyes rehabilitációs 
projekt során elemenként 
kerülnek felmérésre a 
rehabilitált területek. A 
felmérések gyakorisága a 
rehabilitációs ütemek 
monitoringjához kötődik. 

Lakossági 
elégedettség 

eredmény % 50 75 2013.12.31. 80 Önkormányzat 
Pásztó 

Kérdőíves felmérés, amit a 
projektgazda készít el a 
projekt közvetlen zárásakor, 
és azok eredményeit 
kötelezően fenntartandó 5 
éves időszak végén. 

A támogatással 
érintett területen 
telephellyel 
rendelkező 
vállalkozások 
számának 
növekedése 

eredmény db 0 - 2013.12.31. 7 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

A támogatott 
projektek 
eredményeként 

eredmény GJ 0 - 2011.12.31. 64,17 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
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elért 
energia 
megtakarítás 
 

zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

 
Az egyes projektelemek indikátorai  
 

Mutató neve 

Mutató 
típusa 

(output/ 
eredmény)

Mérték
egység 

Bázis
érték 

Minim
álisan 
elvárt 
célért

ék 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Célérték az 
5 éves 

kötelező 
fenntartási 

időszak 
végén 

Mutató forrása 
Mutató mérésének 

módszere és gyakorisága 

Fejlesztéssel 
érintett 
műemlékek 
száma 

output db 0 5 2011.12.31. 5 Kulturális 
Örökségvédelmi 
Hivatal 

Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatala együttműködve 
(dokumentált, felújított 
műemlékekről igazolás 
kikérésével) a projektgazda 
készítteti el a tevékenységek 
közvetlen zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén.   

Fejlesztéssel 
érintett 
épületek, 
építmények 
száma 

output db 0 9 2011.12.31. 9 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Az átalakítás után 
megjelenő új 
kisker. üzletek 
száma 

eredmény db 0 - 2013.12.31. 5 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
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végén. 

Piacon 
kereskedők 
arányának 
növekedése 

eredmény % 0 - 2012.12.31. 30 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Projektzárásig 
felújított 
középületek 
száma 

output db 0 6 2011.12.31. 6 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Parkolók 
számának 
növekedése 

output db 0 129 2011.12.31. 118 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Kereskedelmi 
tevékenység 
élénkülése 

Eredmény % 0 - 2013.12.31. 25 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Megújuló 
közösségi 
funkciójú 
épületek száma 

Output Db 0 5 2011.12.31. 5 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 
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Zöldfelületek 
állapotának 
javulása 

eredmény % 0  2011.12.31. 25 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Információellátott
ság mértékének 
javulása 

 

eredmény % 0 7 2011.12.31. 7 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Térfigyelő-
rendszerrel 
ellátott terület 
arányának 
növekedése 

output % 0 20 2011.12.31. 20 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Akcióban 
résztvevő tanulók 
száma 

eredmény fő 0  2011.12.31. 2310 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 

Területek 
használati-
értékének 
növekedése 

eredmény % 0  2011.12.31. 30 Önkormányzat 
Pásztó 

A kedvezményezett jelentése 
az eredményekről a 
tevékenységek közvetlen 
zárásakor, és azok 
eredményeit kötelezően 
fenntartandó 5 éves időszak 
végén. 
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5.5. A projekt keretében tervezett tevékenységek részletes bemutatása 
 
Tevékenység neve 1-2. A piac infrastrukturális fejlesztése, valamint vizesblokk és parkoló kialakítás  
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztói Városgazdálkodási Kft., csak az ingatlanvásárlás esetében Pásztó V. Önkormányzat  
Partnerek: ÉMÁSZ, Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt. 
 Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó) 
Piacon működő vállalkozások 

Tevékenység helyszíne Utca: Magyar u. – Csap u. – 
Klapka Gy. köz 

Házszám: - Helyrajzi szám: 1404, 1407, 
1417, 1419 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

HRSZ: 1404, 1407, 1417 (tulajdon szerzéssel a következő területekkel bővült: 1422/1-ból 352 m2-rel, 
1423-ból 403 m2-rel), 1424-ből 255 m2-rel) 1419: Pásztó Város Önkormányzat, 1/1 tul.hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„Piac, piaccsarnok épületének felújítása, átalakítása, bővítése; helyiségek, belső terek kialakítása” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Gazdasági funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A piac vásárló- és kereskedőbarát korszerűsítése, vizesblokk kialakítás, valamint közlekedési és 
parkolási helyzet javítása  

Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

A piacon kereskedők arányának növelése, %, 25 
Parkolók számának növekedése, db, 45 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

Az új piaccsarnok könnyű szerkezetes acél tartóvázas tervezésű, mely a 1407 helyrajzi számú (4697 
m2) piactéren valósul meg, úgy hogy a Kövicses-patak mentén a 1417 hrsz számú ingatlanon a 
meglévő kapubehajtóhoz kapcsolódó út és parkoló létesül.  
A piac tervezett (bekerített) területe: 4627 m2. 
A fedett árusítóhelyek kialakítása közvetlenül az építendő piaccsarnok melletti területen tervezett. A 
vásárlók kiszolgálása a piac felől 5 m széles nyitott, árkádos tetővel fedett, árusítótér kialakításával fog 
történni.   
A piactér a parkolótól és a Kövicses-patak mentén tervezett úttól beton lábazatos, 2 m magas acélrács 
kerítéssel lesz elhatárolva.    
A piac és környezetének infrastrukturális fejlesztése magába foglalja továbbá az infrastruktúra 
felújítását: víz, szennyvíz, elektromos hálózat, közvilágítás. 
A Csap utcai bejárata mellett lévő nagyobbik épület átalakításával piaci illemhely kialakítása tervezet. 
(Területe: 39,98 m2) Az épületben akadálymentes WC és személyzeti öltöző is lesz.  
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A beruházás során parkolók építése is cél, a tervezet belső út mellett 16 db, az új parkoló területen 29 
db, összesen 45 db parkoló lesz kialakítva, melyből 1 a mozgáskorlátozottak részére lesz fenntartva. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

A projektelem legfőbb célcsoportja piacon működő vállalkozások, és a vásárlók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A vásárlók az egész kistérségből (sőt annak határain túlról) jönnek, de az elárusítók sem csak helyi 
vállalkozások. A piac kistérségi határon is túlnyúló kiskereskedelmi szolgáltatási igényeket elégít ki, 
fejlesztése modernizálása időszerű. Jobb körülmények kialakításával növekvő forgalom, és 
kiskereskedelmi tevékenységet végzők számának növelése valószínűsíthető.   

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: április Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011 Hónap: szeptember Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

177 500 000 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

145 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

72 500 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

7,98 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

72 500 000 (65 000 000 P.Városgaz. N Kft., 7 500 000 Ft P.V. Önk.) 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

7,98 % 
 
 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata önkormányzati költségvetésből közvetve biztosítja, a 
tulajdonában levő üzemeltető Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. feltőkésítésével, 
ezáltal a gyakorlatban az önerőt a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. adja. 

Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az 
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engedélyezési terveket, valamint a tender és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezési közbeszerzés 
előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
 

Tevékenység neve 3. Turisztikai fogadóhelység kialakítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Önkormányzat 
Partnerek: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Pásztó Városi Múzeum, Csohány Galéria 
 

Tevékenység helyszíne Utca: Múzeum tér Házszám: 4 Helyrajzi szám: 62 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

A HRSZ 62: Pásztó Város Önkormányzat 1/1 tul.hányad, Nógrád Megye Önkormányzata számára a 
Csohány Galéria épületére határozatlan időre használati jog van bejegyezve. 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„Települések központi tereinek megújítása: közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat 
ellátó épületek külső és belső felújítása, bővítése, kivételes esetekben új építése, akadálymentesítése, 
alapműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Közösségi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Közösségi intézmény fejlesztése 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, db, 1 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A fejlesztés a Csohány Galéria telkén található (a valamikori pedagógiai szakszolgálat) jelenleg 
hasznosítatlan épületében valósul meg. A beavatkozás során az épület belső rekonstrukciója mellett a 
külső homlokzat megújítása, szigetelése, színezése valamint a nyílászárók cseréje is tervezet. 
A beruházás során az épület bejárata és az illemhely akadálymentesítése is tervezett, ezáltal a vízellátás 
és a szennyvízelvezetés is a projekt részét képezi.   

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Az új turisztikai fogadóhelység elsősorban a városba látogató turisták, másodsorban a városi kulturális, 
turisztikai információk iránt érdeklődő lakosság. 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

Egy színvonalas turisztikai fogadóhely, egy korrekt és megbízható információs pont a városba érkező 
turistákban pozitív képeket építenek ki a településről, ami marketing szempontból és a város turisztikai 
szektorban betöltött helyének erősödése és versenyképességének növekedésének irányába hat.   
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Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: április  Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2010 Hónap: december Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

9 000 001 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

9 000 001 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

8 100 001 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,89% 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

900 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,10% 
 
 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az 

engedélyezési terveket, valamint a tender és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezési közbeszerzés 
előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 4. Műemlék templom rekonstrukciója 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Római Katolikus Egyház (tulajdonos),  
Partnerek: Pásztó Önkormányzat, Pásztó Városi Múzeum,  
Csohány Galéria, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
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Tevékenység helyszíne Utca: Múzeum tér Házszám: 1 Helyrajzi szám: 1  

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Római Katolikus Egyház, 1/1 tul.hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„Közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, 
bővítése… akadálymentesítése, alapműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható.” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Közösségi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A templom külső megújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Fejlesztéssel érintett műemlék száma, db, 1 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

Pásztó középkori temploma felújításra szorul. A beruházás során a templomtorony fedése teljes 
mértékben lecserélődik, de a jelenlegivel megegyező módon pikkelyfedés készül. A torony faszerkezete 
a szakértő által javasolt módon lesz felújítva.   
A homlokzat felújítása fontos a felvizesedés miatt, az új tervezett vakolat sólekötő páraáteresztő lesz. A 
felület színezése a műemlék korának megfelelően lesz elkészítve. 
A homlokzat védelmét szolgálja továbbá a madarak kártétele elleni kialakított rendszer, mely a 
leszállást akadályozza meg. 
A beruházás a lábazat szigetelését is érinti. 
A templom további vizesedését a tetőre hullott csapadék elvezetésével (bádogozás) és vízelvezető 
csatornarendszer megújításával fog történni. 
Az épület megvilágítása jelenleg 3 db 1000W teljesítményű fényvetővel történik. A fényforrás halogén 
izzólámpa, mely gazdaságtalan. A megvilágítás korszerűsítése során a lámpatestek elhelyezése nem 
változik, és továbbra is oszlopos (3 db oszlopon 6 db 400W-os fényforrás) megoldással fog működni, 
viszont az áramszolgáltatás földkábelre cserélődik.  
A templom kertje részben rendezésre kerül, a körülötte levő járdák 3 m-es körzetben teljes egészében 
elbontásra kerülnek. 
A templom főbejárata akadálymentesítve lesz. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Országos műemléki listán álló templom felújítását célozza a projekt, melyet kedvelt turisztikai célpont 
így az egyik célcsoport a városba látogató turisták. Mivel a templom egy működő, egyházi 
szertartásoknak helyet adó intézmény ezért a másik célcsoportot a helyi lakosság, katolikus hívők 
alkotják. 
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Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

Mindkét célcsoport igényeinek kielégítését szolgálná a templom felújítása. A turisták a felújított 
épületben egy teljes szépségében, jó állapotban fennmaradt, megőrzött műemléket csodálhat meg, amit 
a felújításnak köszönhetően még sokáig megtehet. A hívők számára szintén szükséges egy olyan épület, 
ahol biztonságosan, jó körülmények között gyakorolhatják hitüket. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: április  Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: március  Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

75 000 000  
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

75 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

67 500 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

7,43 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

7 500 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,83 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt a Római Katolikus Egyház a saját forrásaiból biztosítja 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti és bontási engedélyezési terv), valamint a közvilágítási 
fejlesztések esetében szükséges szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A 
kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   
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Tevékenység neve 5. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb) 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Önkormányzat 
Partnerek: Pásztó Városi Múzeum, Csohány Baráti Kör, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

Tevékenység helyszíne Utca: Múzeum tér Házszám: 4 Helyrajzi szám: 62  

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

HRSZ 62: Pásztó város önkormányzata tulajdoni hányad, Nógrád megye Önkormányzata számára a 
Csohány Kálmán Galéria épületére határozatlan időre használati jog van bejegyezve 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„Közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, 
bővítése… akadálymentesítése, alapműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható.” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Közösségi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Műemlékek és környezetük megújítása, korszerűsítése 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Fejlesztésekkel érintett műemlék száma, db, 1 
Projekt zárásig felújított középületek száma, db, 1 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A város központjában található a klasszicista stílusban épült polgári lakóház, ma kiállítótérként 
funkcionál. A beruházás által érintett épületen felújításra kerül a külső homlokzat és a nyílászárók.  
A Csohány Galéria építési engedélyében (470/2968/002/2009 sz.) a hatóság által megtiltott bejárat 
akadálymentesítési munkái - a mozgáskorlátozott rámpa - nem készülhet el, ezért a kiviteli terv már 
rámpa nélkül készült. 
A galéria melletti, azzal egy helyrajzi számú és című turisztikai fogadóhelyiség az OTÉK előírásai szerint 
akadálymentesített lesz és ebben is van kiállító terem, ahol időszakosan áttelepíthetők a galériában 
bemutatottak és megtekinthetik a mozgáskorlátozottak is. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

A célcsoport a Csohány Galéria közönsége, látogatói (lakosság, a városba látogatók), a kiállítási 
anyagok beszerzésében, elkészítésében szerepet vállaló civil szervezetek, művészek, szakértők.   

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A Galéria tevékenységét méltó környezetben, a kor igényeinek kielégítően kell, hogy ellássa. A 
célcsoport, látogatóközönség igényli a vonzó, műemléki épülethez illő, jó állapotban megőrzött kiállítói 
környezetet, ezért az épület állagának megóvása, javítása érdekében a fejlesztés indokolt.  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: április  Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2010. Hónap: december Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 

6 000 001 
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tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 
Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

6 000 001 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

5 400 001 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,59 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

600 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,07 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az 

engedélyezési terveket, valamint a tender és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezési közbeszerzés 
előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
 
Tevékenység neve 6. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb) 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Ciszterci Rend Zirci Kongregátum (tulajdonos),  
Partner: Pásztó Város Önkormányzata, Pásztó Városi Múzeum (üzemeltető), Csohány Galéria, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal 

Tevékenység helyszíne Utca: Múzeum tér  Házszám: 5  Helyrajzi szám: 60 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Ciszterci Rend Zirci Kongregációja, 1/1 tul.hányad 

Illeszkedés az útmutatóban „településközpontokban műemléki jelentőségű területeken lévő, épületek külsejének felújítása, 
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meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

közvetlen környezetének felújítása, akadálymentesítése” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Közösségi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Műemlék kolostor rekonstrukciója, környezetének megújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Fejlesztéssel érintett műemlék száma, db, 1 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A város belterületén emelkedik a barokk formájú kolostorépület, mely több szempontból is felújításra 
szorul. Az épület szigetelésének és vakolatának rekonstrukciója, a lábazat megújítása és a külső 
homlokzat színezése, valamint vízszigetelés tervezett az épület szerkezeti állapotának javítása 
érdekében.  
A műemlék kolostor együttes megújítása továbbá magába foglalja az akadálymentesítés megoldását is. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

A kolostor-együttes célközönsége leginkább a városba látogató turisták, de a helyi lakosság, civil 
szervezetek szintén a célcsoport tagjai. 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A kolostor együttes felújítása a célcsoport szépen bemutatható, jó állapotban megőrzött és fenntartott 
műemlék iránti igényét maximálisan kielégítené. Az igények a kultúrált, magas esztétikai és 
kultúrtörténeti értékekkel bíró műemlékek nívós bemutatására a kulturális turizmus résztvevőinek 
alapigénye, ennek való megfelelés egyben az építészeti értékeink megőrzését is szolgálja.  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010.  Hónap: április  Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2010.  Hónap: december Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

18 000 000  
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

18 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

16 200 000  

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 

1,78% 
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elszámolható költség) (%) 
Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

1 800 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,20 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt 50%-ban (Ciszterci Rend Zirci Kongregátumtól átvállalva) Pásztó Város Önkormányzata, 

illetve 50%-ban a Városi Múzeum üzemeltetője: Nógrád Megyei Önkormányzat biztosítja 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az 

engedélyezési terveket, valamint a tender és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezési közbeszerzés 
előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 7. Művelődési Központ környezetének megújítása (műemlék tömb) 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
Partner: A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (üzemeltető szervezet) 

Tevékenység helyszíne Utca: Deák F. u. Házszám: 14 Helyrajzi szám: 65/1 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzat, 1/1 tul.hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„településközponti tereinek megújítása közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó 
épületek külső és belső felújítása, bővítése, akadálymentesítése, alapműködéshez szükséges 
eszközbeszerzés támogatható” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Közösségi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A közösségi intézmény környezetének rendezése, fejlesztése  
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Megújuló közösségi funkciójú épület száma, db, 1 
Parkolók számának növekedése, db, 2 
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Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A Művelődési Központ környezetének rendezése során a terület szerepéhez méltó külsőt nyer.  
A belső udvarban teherbíró burkolatú, térkőlapos, többcélú felület kialakítása cél, ahol egyedi 
üvegszálas-beton ülőkavics bútorok, hulladékgyűjtők és fák elhelyezésével pihenésre alkalmas árnyékos 
rész jön létre. Az udvar burkolatlan területeken füvesítés tervezett. A jelenlegi növényzet évelőkkel és 
alacsony cserjékkel fog bővülni.  
A Művelődési Ház NY-i oldalán szabványos és kényelmesen használatos lépcső és rámpa kialakítása 
tervezett.  
A területen 2-4 db parkoló biztosítható jelenleg, tetszőleges kialakítással. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

A Művelődési Központ által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők összessége: helyi és térségi 
lakosság, civil szervezetek 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A Művelődési központ széles közönséget szolgál ki az általa nyújtott közösségi szolgáltatásokkal. Az 
épület és környezetének javítása a szolgáltatásokat igénybe vevő célközönség minél jobb kiszolgálását 
segíti, és a kötődést erősíti egy élhetőbb, komfortosabb közösségi tér kialakításával. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010.  Hónap: április  Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2010.  Hónap: december  Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

15 000 000  
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

15 000 000  
 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

13 500 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

1,49 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

1 500 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,17 % 
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További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező a 

tender és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.  
Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Műemlék templom kerített kertje, Kolostor kert  
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Magyar Katolikus Egyház (Templomkert tulajdonosa), Ciszterci Rend Zirci Kongregátum (Kolostor kert 
tulajdonos),  
Partner: Pásztó Város Önkormányzata, Pásztó Városi Múzeum (Kolostor kert fenntartó), Csohány 
Galéria, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

Tevékenység helyszíne Utca: Múzeum tér  Házszám: 1, 5 Helyrajzi szám: 1, 60 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

HRSZ 1: Római Katolikus Egyház 1/1 tul.hányad (Műemlék templom kerített kertje) 
HRSZ 60: Ciszterci Rend Zirci Kongregációja 1/1 tul.hányad (Kolostor kert) 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„településközpontokban műemléki jelentőségű területeken lévő épületek közvetlen környezetének 
felújítása, akadálymentesítése” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Műemlékek és környezetük megújítása, korszerűsítése 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Fejlesztéssel érintett műemlék száma, db, 2 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A tevékenység a Templomkert és a Romkert egyszerű park rehabilitációját célozza meg. A Műemléki 
templomra való rálátás érdekében a körbefutó, leromlott állapotú kerítés lebontandó (újabb építése nem 
szükséges). A bontott terület feltöltése után gyepvetés valósul meg.  
A Kolostor kert műemlék romja körüli gyepes felületek felújítása szintén a beruházás része. A terület 
növényállomány átalakítása hozzájárul a műemlék láthatóságának nagyobb mértékű biztosításához, 
melyet a köz- és épületvilágítás korszerűsítése is fokoz.  
Erről a területről történik a Múzeum épület megvilágítása jelenleg 1 db 1000W teljesítményű 
fényvetővel. A fényforrás halogén izzólámpa, mely gazdaságtalan. A megvilágítás korszerűsítése során a 
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lámpatest elhelyezése nem változik, és továbbra is oszlopos (1 db oszlopon 2 db 400W-os fényforrás) 
megoldással fog működni. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

A templomkert a műemléki védettségű templom kertje, míg a középkori romkert önállóan is országos 
védettséget élvez. Ezek alapján a beazonosítható célcsoport közé tartozik a helyi lakosság, a civil 
szervezetek és a katolikus hívők mellett a városba látogatók is.   

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A Templomkert és a Kolostor kert is korlátozott használatú zöldfelület, melyek vallási intézményekhez 
kötődnek. A Templomkert a műemléki védettségű templom kertje, míg a középkori romkert önállóan is 
országos védettséget élvez. A műemlékhez, illetve műemléket körülvevő területekhez méltó környezet a 
város turisztikai potenciáljának, és a helyiek, a helyszínt használó hívők és lakosok komfortérzetének 
növelésére a környezet rendezése és fejlesztése pozitív hatású, ezért indokolt.   

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011. Hónap: január Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: június  Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

5 000 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

5 000 000  

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

4 500 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,20 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

200 000 (Magyar Kat. Egyház) 300 000 (Ciszterci Rend) 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,02% 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt a Kolostor kert esetében 50%-ban a Ciszterci Rend Zirci Kongregátumtól átvállalva Pásztó 

Város Önkormányzata, illetve 50%-ban a Városi Múzeum üzemeltetője: Nógrád Megyei Önkormányzat 
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biztosítja. A Templomkert esetében az önerőt a Római Katolikus Egyház biztosítja.      
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti és bontási engedélyezési terv), valamint a közvilágítási 
fejlesztések esetében szükséges szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A 
kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
 
Tevékenység neve 9. Csillag téri közpark megújítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Önkormányzat 
Partner: ÉMÁSZ, Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt., Magyar Közút Kht. Nógrád megyei 
Igazgatósága, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó) 
 

Tevékenység helyszíne Utca: Csillag tér Házszám: - Helyrajzi szám: 742/3 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzat 1/1 tul.hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„Települési zöld területek revitalizációja; zöldfelületek növelése”; „közterületek közcélú kialakítása, 
felújítása, beleértve a közműhálózatot is” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A közpark felújítása a növényállomány, az infrastruktúra, valamint a közlekedés és parkolási helyzet 
javításával 

Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

A parkolók számának növekedése, db, 31 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A Csillag tér közlekedési útjainak állapota rossz, több helyen töredezett. A tervezett korszerűsítés során 
ezek megújítása különösen az emlékművek környezetében cél.  
A beruházás során a tér nyugati oldalán, az úttest mellett 31 db, (térkő burkolatú) párhuzamos parkoló 
is kialakításra kerül.  
A felújítások során zöldfelület kialakítás, gyeptelepítés is történik, továbbá berendezési tárgyak 
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(ülőkavicsok, padok, hulladékgyűjtők) is kihelyezésre kerülnek. A jelenlegi zöldfelületeken a meglévő 
cserjesávok kiirtása után gyeptelepítés tervezett, továbbá a fásítás a parkolók mellett és a térkő 
burkolatú járdák két oldalán. 
A Csillag tér és a Csap utca közötti, alig 150 méteres szakaszon azonban jelenleg légkábelek találhatók, 
ezek kiváltása is megtörténik a projekt részeként, biztosítva az egységes városképi megjelenést.  

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Lakosság, a városba látogatók, parkot használók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A zöldfelületek rendezésével és a közvilágítás rendszer átalakításával a tér esztétikai képe javul, 
valamint a közbiztonság, biztonságérzet is fokozódik. Mindez növeli a turisztikai ágazat 
versenyképességét. A turistaforgalom növekedése, a szektorban új munkahelyek létrejötte ezen 
keresztül bevétel növekedés várható. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011. Hónap: január  Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember  Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

34 000 000  
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

34 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

28 900 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

3,18 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

5 100 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,56% 
 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Pásztó város Önkormányzata az önkormányzati költségvetésből biztosítja 
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Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 
tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a közvilágítási fejlesztések esetében 
szükséges szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési 
közbeszerzés előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 10. A Fő utca megújítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata, csak a légvezetékek földkábelre való kiváltásánál ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
Partner: Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt., Magyar Közút Kht. Nógrád megyei 
Igazgatósága, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó) 

Tevékenység helyszíne Utca: Fő utca Házszám: - Helyrajzi szám: 1461/1; 
1461/3; 4/5; 4/6; 1789/1, 
1789/3 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzati 1/1 tul. Hányad minden érintett HRSZ számnál 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Fő utca piaci igényeinek megfelelő átalakítása 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Kereskedelmi tevékenység élénkülése, %, 25 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A Csillag tértől az Új térig a Fő utca minkét oldali járdája és a zöld sávok átépítése szükséges. (720 m 
hosszú, 1,5-3,5 m széles) A járdák burkolata jelenleg sok helyen töredezett, a vízelvezetés pedig nem 
megfelelő, ezért a díszburkolattal történő átépítés és a vízelvezetés megoldása a beruházás része. A 
Kéttannyelvű Gimnáziumtól a Csillag térig térkő burkolatos kialakítás tervezett, míg a Kéttannyelvű 
Gimnáziumtól az Új térig aszfaltos járda tervezett. A járdák víztelenítése folyókákon keresztül lesz 
megoldva.  
A zöld szegélyek nagy része kopott gyepfelület, ezek rekonstrukciója, új fák, évelők telepítése is 
tervezett, mely kiegészül továbbá utcabútorok (pihenőpadok, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők) 
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kihelyezésével is. 
A beruházás műszaki elemei közé tartozik továbbá a légvezetékek földkábellel történő kiváltása, a 
közvilágítási rendszer korszerűsítése, kandeláberes közvilágítás kialakításával fog történni. (támogatási 
intenzitás: légvezeték kiváltás 50%, minden más tevékenység 85%)  

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Pásztón a Fő utca a település központi utcája, így egy igazi használt közösségi tér. Legfőbb célcsoport: 
lakosság, a városba látogatók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A központi jellegből és magas használati mutatókból egyértelmű, hogy mind a kedvező településkép, 
mind egy otthonosabb, élhetőbb város megteremtése érdekében fontos az utca megújítása. A célcsoport 
(ezen belül is a lakosság) igénye egy, a mindennapjaik részét képző közterület magasabb színvonalú 
kiépítésére és az ez által számukra esztétikusabb, könnyebben használható utca kialakítására evidens.    

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: április Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember  Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

180 000 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

177 666 667 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

146 933 333 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

16,18 %  

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

30 733 333 (24 900 000 P.V.Önk. + 2 600 000 ÉMÁSZ+ az ÉMÁSZ tevékenységhez a további 3 233 333 
forrást Pásztó Város Önkormányzata biztosít) 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

3,38% 
 
 

További források (Ft) 2 333 333 + ÁFA (2 916 667) 
További források megnevezése A további forrást (nem elszámolható költség nettóját) Pásztó Város Önkormányzata biztosítja. 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 
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tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a közvilágítási fejlesztések esetében 
szükséges szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési 
közbeszerzés előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
 
Tevékenység neve 11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

ÉMÁSZ Hálózati Kft.  
Partner: Pásztó Város Önkormányzata, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (közterület fenntartó) 

Tevékenység helyszíne Utca: Deák Ferenc u. Házszám: - Helyrajzi szám: 1462 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Zrt.,  1/1 tul.hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„Települések központi tereinek megújítása: közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a 
közmű hálózatot is” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Műemlékek és környezetük megújítása, korszerűsítése 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Fejlesztéssel érintett projektelem (transzformátorház), db, 1 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A transzformátorház a Zeneiskola mögötti parkban lévő, városképileg idegen elemként látványromboló. 
A beruházás során ennek elbontása tervezett, mely helyett egy előre gyártott betonházas kompakt 
transzformátorállomás lesz építve az elbontásra kerülő állomástól nyugati irányba mintegy 30 méterre.   
Esztétikailag a környező területek értékét nagyban rontó transzformátorház, műszaki elemeinek 
korszerűsítését és a „ház” környezetbe illesztését szolgálja.   

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Lakosság, a városba látogatók, Zeneiskola diákjai, tanárai, azaz mindenki, aki használja a Zeneiskola 
körüli teret.  

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A transzformátorház a Fő utcáról a műemléki tömb felé vezető út mentén található, így a városképet, a 
városba utazóra tett hatást egy esztétikailag megfelelőbb kialakítású létesítmény nagyban javítaná. A 
beruházás tehát mind a lakosság, mind a városba látogatók számára pozitív hatású.    
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Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: január  Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2010. Hónap: szeptember  Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

13 000 000  
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

10 833 333 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

5 416 667 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,6 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

5 416 667 (2 500 000 ÉMÁSZ+ az ÉMÁSZ tevékenységhez a további 2 916 667 forrást Pásztó Város 
Önkormányzat biztosít) 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,6 % 
 
 

További források (Ft) 2 166 667 + ÁFA (2 708 333) 
További források megnevezése A további forrást (nem elszámolható költség nettóját) Pásztó Város Önkormányzata biztosítja. 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az 

engedélyezési terveket, valamint a tender és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezési közbeszerzés 
előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 12. Deák Ferenc utca megújítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata, csak a légvezetékek földkábelre való kiváltásánál ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
Partner:, Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt., Magyar Közút Kht. Nógrád megyei 
Igazgatósága, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó)  
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Tevékenység helyszíne Utca: Deák Ferenc u. a Fő u. és a 
műemléki tömb közötti szakasza 

Házszám: - Helyrajzi szám: 5/4, 4/3 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzata, 1/1 tul.hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A közlekedés és parkolási helyzet javítása 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Parkolók számának növekedése, db, 6 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A Deák Ferenc utca megújítása magában foglalja a Kossuth utca felőli szakaszon (93 m hosszon, 4 cm 
vtg), valamint a Fő utca felé (76 m hosszon, 6 cm vtg.) is annak szőnyegzését. A Deák Ferenc utca 
megújítása során a Fő utca felé eső szakasz sétáló utcává alakítása tervezett. Ezen a részen teljes 
szélességben térkő burkolatos gyalogosfelület kialakítása javasolt, két végén rámpa kialakítással.  
A vízelvezetést a meglévő víznyelők felhasználásával, azok rekonstrukciójával kell megoldani. 
Az utca megújítása során utcabútorok (pihenőpadok, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók) 
kihelyezése is tervezett.   
A jelenlegi zöldfelületen 6 darab térburkolatos parkoló kialakítását is megcélozza. 
A Kossuth utca felőli szakaszon útfelület felújítása tervezett, mely az új forgalmi rend miatt az eddigi 
egyirányú forgalom helyett kétirányú forgalmat fog lebonyolítani. Az útburkolat forgalomcsillapító 
létesítményekkel is bővül. 
A beruházás során a légvezetékek földkábellel történő kiváltása mellett a közvilágítás korszerűsítése is 
megtörténik, kandeláberes megoldással. (támogatási intenzitás: légvezeték kiváltás 50%, minden más 
tevékenység 85%) 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Lakosság, a városba látogatók, gépkocsival közlekedők 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A parkolási gondok enyhítése, a Fő utcára gépkocsival érkezők biztonságos, szabályos helyen való 
parkolásában segítene, emellett a központi tér teljes fejlesztése a városkép egészén nagyban javítana, 
ami minden használó számára fontos. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: április Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége Év: 2011 Hónap: március Nap: 31. 
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(év, hónap, nap) 
Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

33 450 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

27 783 333 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

19 649 167 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

2,16%  

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

8 134 167 (2 467 500 P.V.Önk. + 2 600 000 ÉMÁSZ+ az ÉMÁSZ tevékenységhez a további 3 066 667 
forrást Pásztó Város Önkormányzata biztosít) 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,9% 
 
 

További források (Ft) 2 266 667+ ÁFA (2 833 333) 
További források megnevezése A további forrást (nem elszámolható költség nettója) Pásztó Város Önkormányzata biztosítja. 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a közvilágítási fejlesztések esetében 
szükséges szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési 
közbeszerzés előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
Partner: ÉMÁSZ, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó), Nógrád Megye Önkormányzata (A 
Zeneiskola fenntartója) 
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Tevékenység helyszíne Utca: Fő utca Házszám: 54/b Helyrajzi szám: 5/2, 4/3 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzata, 1/1 tul. hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„településközpontokban műemléki jelentőségű területeken lévő, épületek külsejének felújítása, 
közvetlen környezetének felújítása, akadálymentesítése” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Közterületek minőségének javítása 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Zöldfelületek állapotának javulása, %, 25 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A Zeneiskola körüli közterület megújítása során kiselemes térkő burkolatú rendezvénytér kialakítása 
tervezett, melynek kapcsolódási pontja lesz a templom felé, a Fő utca déli irányába, valamint a 
szomszédos sétáló utcához. A zöldfelületekre az új szegélyek mentén talajtakaró és évelők kiültetés 
tervezett. A park átalakítás a növényállomány rendezése mellett továbbá magába foglalja utcabútorok 
(padok, hulladékgyűjtők, információs tábla) kihelyezését is.  
A Zeneiskolától délre, az áthelyezésre kerülő trafóépület helyén a jelenleg a Polgármesteri Hivatal előtt 
álló „Táncoló Lányok” szoborcsoport kerül elhelyezésre. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Diákok, tanárok, lakosság, városba látogatók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A műemléki környezet minden fejlesztése minden célcsoport számára kedvező. A nem csak a városba 
látogatók, de a helyiek is kellemesebben érzik magukat ápolt, a műemlékekhez illő kertépítészeti 
elemekkel kialakított köztéren.   

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: április  Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2010 Hónap: december Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

20 000 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

20 000 000 
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Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

18 000 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

1,98 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

2 000 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,22 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja  
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek) elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése 
folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

A kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
Partner: ÉMÁSZ, Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt.,  Nógrád megyei Önkormányzat (a 
gimnázium fenntartója), Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó) 

Tevékenység helyszíne Utca: Fő u.  Házszám: 58 Helyrajzi szám: 1799/2 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzata, 1/1 tul.hányad, Nógrád Megye Önkormányzata 2011.06.30-ig tartós 
használati jogával 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 
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ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Közterületek minőségének javítása 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Zöldfelületek állapotának javítása, %, 30 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A beruházás a meglévő zöldterület átalakítását (többek között utcabútorok kihelyezését), mely során a 
park átjárhatóságát is megoldják. A feltáróhálózat díszburkolattal történő kialakítása mellett, a projekt 
továbbá tartalmazza a gimnázium előtti rész felnyitását is a gyalogátkelőhelyig. 
A beruházás során a meglévő emlékmű (Március 15.-i) áthelyezésre kerül, melynek helyén egy csobogó 
kerül kialakításra. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Diákok, tanárok, lakosság, a városba látogatók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

Közterületek műemléki környezethez illő kialakítása, egy elégedettséget és közbiztonságérzetet nyújtó 
ápolt, zöldfelület megléte és fejlesztése egy fiatalokkal foglalkozó intézmény mellett indokolt.  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011 Hónap: január Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011 Hónap: november Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

35 000 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

35 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

29 750 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

3,28 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

5 250 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 

0,58 % 
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költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 
További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek) elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése 
folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

A kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
Partner: Pásztói Városgazdálkodási Kft. (közterület fenntartó) 
 

Tevékenység helyszíne Utca: Fő utca Házszám: 58 Helyrajzi szám: 1799/2 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. Hányad, Nógrád Megye Önkormányzata 2011.06.30-ig tartó 
használati jogával 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A közlekedés és a parkolási helyzet javítása  
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Zöldfelületek állapotának javulása, %, 25 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A jelenleg is parkolóként üzemelő terület meglévő rossz minőségű betonburkolatát egy új 
aszfaltburkolat váltja fel. A területen kiemelt szegélyek közötti zöldszigetek, fásítás kialakítása is 
tervezett, így az ott parkoló autóknak árnyékot nyújtanak majd. A parkoló végén a meglévő, 
megmaradó garázsok megközelítését az újabb szigetek segítik, melyek kijelölik a parkoló állások végét.  
Területe kb. 700 m2. 
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Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Önkormányzati tisztségviselők, önkormányzati dolgozók, lakosság 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A Polgármesteri Hivatala, mint a település központi szervezetének székhelye fejlesztésre szorul, amit 
egy akcióterületi fejlesztés keretében időszerű végrehajtani, hisz a használók igényei és az épület 
funkciója ezt mindenképp igényli.  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011. Hónap: január  Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember  Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

6 000 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

6 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

5 100 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,56 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

900 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,10 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja  
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a parkoló-létesítés esetében szükséges 
szakhatósági létesítési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése 
folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   
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Tevékenység neve 16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
Partner: Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó) 
 

Tevékenység helyszíne Utca: Kölcsey út Házszám: 35 Helyrajzi szám: 1818/2 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A közlekedés és a parkolási helyzet javítása  
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Parkolók számának növekedése, db, 26 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A beruházás során a Polgármesteri Hivatal előtti területen a meglévő kiselemes burkolathoz kapcsolódva 
széles burkolati sáv, rendezvénytér alakul ki, mely lehetővé teszi a hivatal főbejáratának kényelmes és 
akadálymentes megközelítését. A tér így alkalmas lesz kisebb megemlékezésekre is. A Március 15.-i 
emlékmű az áthelyezés után végül itt kap végső helyet, melynek környékére utcabútorokat helyeznek 
el.   
A Polgármesteri Hivatal előtti útpálya felülete jó állapotú, aszfalt burkolatú. A Hivatal mellett kialakított 
mozgáskorlátozott parkoló folytatásaként murva szórásos pakolók kialakítása javasolt. További parkolók 
(3 db térkő burkolatos) létesítése lehetséges a tér É-i oldalán, a jelenleg is parkolóként üzemelő, 
rendezetlen kőszórásos felületen, valamint a Tűzoltóság előtt (7 db), illetve a szemben lévő oldalon (3 
db), és a tér nyugati oldalán a meglévő parkolók elbontásával (13 db) új térkő burkolatos parkolók 
kialakítása oldható meg. 
A beruházás során hangsúlyt fektetnek a zöld sáv kialakítására, és a parkolók fásításra is.    

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Lakosság, önkormányzati tisztségviselők, dolgozók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

Reprezentatív épület előtti tér, melyet sokan használnak, látnak. A célcsoport igényei a fejlesztés 
megvalósítását támasztják alá.  
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(maximum 700 karakter) 
Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011. Hónap: január  Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember  Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

10 000 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

10 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

8 500 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,94 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

1 500 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,17 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja  
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a parkoló-létesítés esetében szükséges 
szakhatósági létesítési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése 
folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
Partner: ÉMÁSZ, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó), Magyar Közút Kht., Nógrád megyei 
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Igazgatósága 
Tevékenység helyszíne Utca: Kölcsey Ferenc út Házszám: - Helyrajzi szám: 1818/2 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„tehermentesítő önkormányzati, belterületi utak építése, korszerűsítése, gyalogos átkelő szakaszok 
építése a vasúti kereszteződésekhez kapcsolódóan” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A közlekedési helyzet javítása, infrastrukturális korszerűsítés   
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Területek használati-értékének növekedése, %, 50 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

Jelenleg a Polgármesteri Hivatal előtti teret és a Kölcsey Ferenc utcát zöldterület választja el, csak 
gyalogos forgalomra kialakított járdafelület köti össze. A beruházás során ezt a két területet (kb. 30 m 
hosszú, 5,5 m széles) aszfaltburkolatos útpálya fogja összekötni. Az út a Polgármesteri Hivatal felé 
egyirányú lesz. 13 db parkoló kerül kialakításra. 
A forgalom csillapítása és a gyalogosok közlekedésének elősegítése érdekében a tervezett helyszínrajz 
szerinti helyen forgalomcsillapító küszöb építése is tervezett.  
 
A bekötőút mentén meglévő zöldsáv helyileg megmarad, csak növényanyagában kerül felújításra. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Lakosság, önkormányzati dolgozók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A Polgármesteri Hivatal megközelítését segítő bekötőút legfőbb szorgalmazói a célközönség tagjai 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011. Hónap: január  Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember  Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

8 000 000 
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Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

8 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

6 800 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,75 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

1 200 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,13 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja  
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a szükséges szakhatósági létesítési, tender 
és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
 
Tevékenység neve 18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u. – Fő u. 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
Partner: ÉMÁSZ, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó), Magyar Közút Kht., Nógrád megyei 
Igazgatósága 

Tevékenység helyszíne Utca: Hunyadi u. – Kölcsey u. – 
Fő u. találkozása 

Házszám: - Helyrajzi szám: 1846 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzata, 1/1 tul. hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is” 
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Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Közterületek kialakítása, minőségének javítása  
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Zöldfelületek állapotának javulása, %, 25 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A beruházás során a Hunyadi u. – Kölcsey u. – Fő u. találkozásánál egy egyszerű közpark kialakítása 
történik. A pénzügyi keretből a zöldfelület rehabilitációjára, a meglévő gyepfelület bontása és kézi 
vetésű gyepesítésre nyílik lehetőség. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Lakosság, látogatók, használók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

Az új tér kialakításával új közösségi tér is létrejön, mely kialakítása a lakosság számára is kellemesebb 
életteret nyújt. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011. Hónap: január  Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember  Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

2 000 000  
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

2 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

1 700 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,19 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

300 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 

0,03 % 
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költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 
További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja  
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek) elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése 
folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

A kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 19. A Kossuth utca rekonstrukciója  
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
Partner: ÉMÁSZ, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó) 
 

Tevékenység helyszíne Utca: Kossuth utca Házszám: - Helyrajzi szám: 46/1 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzat, 1/1 tul.hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Infrastrukturális korszerűsítés 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Területek használati-értékének növekedése, %, 45 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A Kossuth utca a Deák utcától a Szent Imre térig rossz állapotú, aszfaltos útpálya, melynek teljes 
rekonstrukciója szükséges. Az aszfaltos út elbontása után az eredeti helyen új kialakítása tervezett. Az 
utca hossza 250 m, szélessége 4,5-5 m.  
Az útpálya két oldalán a vízelvezetés biztonságos megoldása is tervezett.     
A Kossuth utcán az úttest és a járda közötti zöld felületek jelenleg jó állapotúak, ezért a területen csak 
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fatelepítés, illetve cserje pótlás tervezett.  
A lakóházakhoz vezető gépkocsi behajtókat 8 cm vastagságú kiselemes térkő burkolattal burkolják, 
hátárain széles kerti szegéllyel.  

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Lakosság, városba látogatók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A többnyire közmű-rekonstrukciót tartalmazó projekt közvetve (víz-hálózat révén) és közvetlenül is pl. 
akadálymentes közlekedés megteremtése révén is kiszolgálja a használók igényeit, megvalósítása a 
hosszú távú zavartalan működés, ill. a hibák gyakoriságának csökkentéséből adódóan sürgető.     

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: július Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember  Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

35 000 000  
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

35 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

29 750 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

3,28 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

5 250 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,58 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek) elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése 
folyamatban van.  
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Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

A kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 20. A Szent Imre tér rekonstrukciója 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
Partner: ÉMÁSZ, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó) 

Tevékenység helyszíne Utca: Szent Imre tér Házszám: - Helyrajzi szám: 46/3 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A közlekedés és parkolás helyzet javítása 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Parkolók számának növekedése, db, 6 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A Szent Imre tér jelentős része zöldfelületű, néhány kőszórásos parkoló helyezkedik el a tér északi 
sarkában, melyet földút, kőszórásos út köt össze az aszfaltozott jó állapotú útpályával. 
A földúton és a murvaszórásos parkolókban a zöldfelület megóvásával térkő burkolatos felület 
kialakítása tervezett.   
A nyugati oldalról bekötő és a területen átmenő út mellett mindkét oldalon parkolók készülnek. A téren 
összesen 6 db parkoló alakítható ki. 
A tervezett út nyugati oldalán nagyobb nyílt, gyepes terület tervezett, közepén gyöngykavics burkolatú 
(30 cm vtg.) térrel, mely alkalmas a jövőben játszószerek és berendezési tárgyak kihelyezésére. A 
megújított játszótér a Kossuth utca felé széles cserjesávval lesz lezárva. 
A Kossuth Lajos utca felé járda kialakítása tervezett, melyet zöldsáv választ majd el a belső területektől. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Lakosság, családok, a teret használó látogatók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

Zöldfelület létrehozása, kialakítása a kertépítészeti kialakítástól függően komoly benyomást illetve 
pozitív érzetet kelthet a használóban, mindez különösen igaz, ha egy játszótér is köthető hozzá hiszen a 
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(maximum 700 karakter) szülők és gyermekeik ilyenkor hosszabb időt is eltöltenek a területen. 
Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: július Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember  Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

7 000 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

7 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

5 950 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,66 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

1 050 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,12 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja  
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a parkoló-létesítés esetében szükséges 
szakhatósági létesítési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése 
folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 21. Csillag tér lekötő útjának felújítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
Partner: ÉMÁSZ, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó), Magyar Közút Kht., Nógrád megyei 
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Igazgatósága 
Tevékenység helyszíne Utca: Csillag tér Szent Imre tér 

felé eső része 
Házszám: - Helyrajzi szám: 742/9 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Infrastrukturális korszerűsítések 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Területek használati-értékének növekedése, %, 20  

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A beruházás magába foglalja a járdák, valamint a zöld szegélyek rekonstrukcióját. A lekötő út és a járda 
jó állapotú, aszfaltos, ezért a tér északi oldalán - ahol térkőburkolat épült már mellette - kap új 
kialakítást. (kb. 77 m2) így kapcsolódva a megépült részekhez.  
A járda melletti nyílt vízelvezető árkok a balesetveszély miatt rácsos lefedést kap.  
A járdán mobil planténerek kerülnek kihelyezésre, melyekbe fák és cserjék lesznek telepítve.  

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Lakosság 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A körforgalmat gyalogosan használók számára jelent nagy fejlesztést a beruházás, ők a megvalósulás 
után jobb minőségű járdán, felújított zöld szegéllyel használhatják a területet.  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: július Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember  Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

4 000 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

4 000 000 

Jelen pályázat keretében 3 400 000 
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igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 
Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,37 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

600 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,07 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja  
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a szükséges szakhatósági létesítési, tender 
és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezés 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
Partner: Nógrád megyei Önkormányzat (a múzeum fenntartója), Pásztói Városgazdálkodási Kft.,  
(zöldfelületek fenntartója), Csohány Múzeum, Pásztó Városi Múzeum 

Tevékenység helyszíne Utca: Múzeum tér Házszám: 4 Helyrajzi szám: 62 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

HRSZ 62: Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul.hányad, Nógrád Megye Önkormányzata számára a 
Csohány Kálmán galéria épületére határozatlan időre használati jog van bejegyezve  

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„településközpontokban műemléki jelentőségű területeken lévő, épületek külsejének felújítása, 
közvetlen környezetének felújítása, akadálymentesítése” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 
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ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Közterületek minőségének javítása 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Zöldfelületek állapotának javulása, %, 25 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A beruházás során az épület és a műemlék Csohány Galéria épületét környezető terület rendezése a cél, 
ahol az elhanyagolt zöldfelület teljes megújításra kerül, többek között gyepesítéssel, cserjetelepítéssel 
és évelők ültetésével. 
A Romkertben a leendő turisztikai fogadóhely közelében kiskockakő burkolatú közlekedő felület van 
kialakítva, melyhez csatlakozni fog az M-56-os mechanikai stabilizációs burkolata, ami a zöldfelülettől 
süllyesztett szegéllyel van elválasztva. Szélessége a kapuhoz igazodva 3,3 m.        

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

A célcsoport az információs ponthoz érkezőkön túl a Csohány Galéria közönsége, látogatói (lakosság, a 
városba látogatók), a kiállítások szervezésében, a kiállítási anyagok beszerzésében, elkészítésében 
szerepet vállaló civil szervezetek, művészek, szakértők. 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A rendezett zöld felületi információs pont jó benyomást kelt az említett célcsoportra, továbbá nagyban 
növeli a turisztikai vonzerőt az ápolt, rendben tartott környezet.   

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: október Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: március  Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

1 000 000  
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

1 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

900 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,10 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

100 000 
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Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,01 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek) elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése 
folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

A kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
 
Tevékenység neve 23. Műemlék tömb elektromos hálózatának megújítása  
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata, csak a légvezetékek földkábelre való kiváltásánál ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
Partner: Pásztó Város Önkormányzata, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (zöldfelületek fenntartója), 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Pásztó Városi Múzeum 

Tevékenység helyszíne Utca: Múzeum tér  Házszám: - Helyrajzi szám: 58 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul.hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közműhálózatot is” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Infrastrukturális korszerűsítések 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Terület használat-értékének növekedése, %, 50 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

Projektelemen belül kettő tevékenység szerepel. A templom és a Romkert területén a közvilágítási 
szabadvezeték hálózat földkábelbe lesz elhelyezve, valamint új, kábeles közvilágítást lesz kiépítve díszes 
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kandelláberekkel. (támogatás intenzitás: légvezeték kiváltás 50%, másik tevékenység 85%) 
Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Lakosság, városba látogatók, civil szervezetek, lényegében mindenki, aki a Műemlék tömb környékét 
látogatja.  

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A légvezetékek földkábelre történő cseréje célcsoport számára esztétikai élménynövekedést jelen.  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011. Hónap: január Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

16 825 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

11 700 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

6 357 500 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,70 %  

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

5 342 500 (317 500 P.V.Önk. + 2 300 000 ÉMÁSZ + az ÉMÁSZ tevékenységhez a további 2 828 000 
forrást Pásztó Város Önkormányzata biztosít) 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,59 % 
 
 

További források (Ft) 2 050 000 + ÁFA (2 562 500) 
További források megnevezése A további forrást (nem elszámolható költség nettóját) Pásztó Város Önkormányzata biztosítja. 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

közvilágítási fejlesztések esetében szükséges szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket 
elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   
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Tevékenység neve 24. A Zeneiskola épületének megújítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
Partner: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Nógrád megyei Önkormányzat (az intézmény fenntartója) 

Tevékenység helyszíne Utca: Deák F. u Házszám:  Helyrajzi szám: 4/1 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

HRSZ 4/1: Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul.hányad, Nógrád Megye Önkormányzata 2011.06.30-ig 
tartó használati jogával 
HRSZ 4/3: Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul.hányad 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, 
bővítése, kivételes esetekben új építése, akadálymentesítése, alapműködéshez szükséges  
eszközbeszerzés támogatható” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Közszféra funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Közösségi (oktatási-kulturális) intézmény fejlesztése 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, db, 1 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A város belterületén, a központban emelkedik a klasszicista építészeti korszak jegyeit magán viselő 
Zeneiskola épülete, melynek állagjavítását célozza meg a beruházás.   
Az épület felújítás keretében megtörténik a nyílászárók teljes cseréje, valamint az épület színezése, 
mely az építészeti stílusnak megfelelően fog történni.    
Az épület körüli csapadékvíz elvezetés és távoltartás jelenleg nem megoldott, ezért a beruházás a 
csapadékvíz bekötését is érinti az elvezető közműbe. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Diákok, tanárok, lakosság, városba látogatók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

Az oktatás körülményeinek és az épület állagának javítása és az intézmény jó karban tartása, valamint 
a beruházással elérhető energia-megtakarítás mind alátámasztják az igényeket a beruházás 
megvalósítására. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011. Hónap: január Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 20 000 000 
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összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

20 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

17 000 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

1,87 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

3 000 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,33 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt 50%-ban Pásztó Város Önkormányzata, illetve 50%-ban Nógrád Megyei Önkormányzat 

biztosítja 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés 
előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
 

Tevékenység helyszíne Utca: Fő u. Házszám: 58 Helyrajzi szám: 1799/2  

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul.hányad, Nógrád Megye Önkormányzata 2011.06.30-ig tartó 
használati jogával 

Illeszkedés az útmutatóban „közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, 
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meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

bővítése, kivételes esetekben új építése, akadálymentesítése, alapműködéshez szükséges 
eszközbeszerzés támogatható” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Közszféra funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Közösségi (oktatási-kulturális) intézmények fejlesztése 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, db, 1 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

Az egyemeletes, nagyrészt alápincézett, hagyományos szerkezetű iskolaépület már építése után rövid 
idővel megsüllyedt. Ennek ÉK-i sarkán a repedések jelentősek. Ezen a homlokzaton kábelszekrény van, 
a tér felőli homlokzat melletti járda folyókájának elfolyása pedig nem biztosított. A károsodott sarok 
közelében a járda és a burkolat is megsüllyedt. 
A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása ezért tartalmazza az alap statikai megerősítését, a 
lábazat-felújítását, az elnedvesedési okok megszüntetését (járdák, folyókák, valamint a külső homlokzat 
szigetelését, színezését. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Diákok, tanárok, lakosság, a városba látogatók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

Jobb oktatási körülmények, szebb külső megjelenés és mindezek mellett a statikai, műszaki problémák 
is kezelésre kerülnek a beruházás végrahajtásával 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: október Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember  Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

25 000 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

25 000 000 
 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

21 250 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 

2,34 % 
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(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 
Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

3 750 000 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,41 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt 50%-ban Pásztó Város Önkormányzata, illetve 50%-ban Nógrád Megyei Önkormányzat 

biztosítja 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés 
előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 
 

Tevékenység helyszíne Utca: Kölcsey Ferenc út Házszám: 35 Helyrajzi szám: 1799/1 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
használati jogával 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„közfunkciót (államigazgatási, közigazgatásai, közszolgáltatási) ellátó közintézmények felújítása, 
szükség esetén új épület építése, energiahatékonyságának javítása, akadálymentesítése” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Közszféra funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Közösségi intézmény fejlesztése 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 

Megújuló közösségi épületek száma, db, 1 
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célérték) 
Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A projekt a Polgármesteri Hivatal épületének (637 m2) megújítását célozza meg. 
A homlokzati falak jelenleg nem felelnek meg a hőszigetelési követelményeknek, ezért a beruházás 
magába foglalja azok felújítását (szigetelés – 8-10 cm vtg. vakolatréteg - és színezés), mely során új 
nyílászárók (helységenként 3 db ablak) beépítése is tervezett. (kivétel a bejárati ajtó)  
A lapos tető szigetelés felújításával (meglévő szigetelés megmarad, csupán kiegészítés történik – 2x6 
cm vtg.) egyidejűleg az attika falak általában 20 cm-rel, az épület négy sarkán 40-80 cm-rel 
magasabban lesznek kialakítva. A jelenlegi állapothoz képest így kis mértékben nő az épület 
magassága.  
Az előtető ugyancsak átalakításra kerül, mely a hőszigetelés munkák előtt elbontásra kerül. A tervezett 
előtető az jelenlegivel megegyező magasságban és kinyúlással lesz megépítve (5,2 m), de szélességét a 
liftet magába foglaló mérettel (6,3 m) növelik.   
Az épület hőszigetelését kiegészíti a meglévő kazánok új, korszerű kondenzációs kazánokra cserélése. 
(2 db. 60 kW névleges teljesítményű). A meglévő kéménykürtő 150 mm belső átmérőjű nemesacél 
égéstermék elvezető csővel lesz ellátva.   

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Lakosság, az önkormányzat tisztségviselői, dolgozók 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A város intézményi központjának, reprezentatív, sokak által látogatott közintézményének számos 
műszaki, esztétikai gondjának megoldását jelenti a beruházás megvalósítása. A felújított épület minden 
szempontból korszerűen fogja kielégíteni a célcsoport igényei.  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010. Hónap: április Nap: 01. 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011. Hónap: szeptember  Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

82 000 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

82 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

67 776 545 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

7,46 % 
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Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

14 223 457 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

1,57 % 
 
 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata önkormányzati költségvetésből biztosítja 
Projekt-előkészítés helyzete A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 

szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés 
előkészítése folyamatban van.  

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Kapcsolódó fejlesztések 
Tevékenység neve 27. Térfigyelő rendszer kialakítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: 
Fő u. – Deák F. u. – Kölcsey u.- 
műemléki negyed - Csillag tér  
 

Házszám: 
- 

Helyrajzi szám: 
Nem releváns 
 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

- Nem releváns 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Önmagában nem támogatható tevékenységek:  
„Közbiztonság javítását, a rehabilitáció eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek 
(biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése)”  

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

ERFA soft 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Közbiztonság javítása 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Térfigyelő-rendszerrel ellátott terület arányának növekedése, %, 20 
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Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

Térfigyelő rendszer kialakítása és üzemeltetése az akcióterületen belül lesz. A térfigyelő rendszer 
vezeték nélküli módon fog kiépülni, 12 db kamerával, és a Pásztó Városi Rendőrkapitányság épületében 
telepített kiértékelő és képrögzítő központtal.  
A rendszer működtetése a rendőrséggel együtt lesz megoldva. 
Kapcsolódás az infrastrukturális fejlesztésekhez: A városközponti rehabilitációval érintett területen 
valósul meg, ezzel az ottani beruházások hosszú távú „védelmét” is szolgálva. A térfigyelő rendszer 
telepítésének várható eredménye, hogy a bűnözés lecsökken, a középületek és azok környezete 
folyamatosan ellenőrzött, a kamerákkal lefedett területeken az értékmegóvás maradandó.  

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

A célcsoport egyrészről a lakosság túlnyomó része, a városba látogatók, akiknek a közbiztonsága 
érdekében a rendszer kiépítésre kerül, másrészről azon csoportok, akik a vársorehabilitációs területre, 
elemekre veszélyt jelentenek (pl. rongálók). 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A fenti célcsoportok közül a vagyon és közbiztonság védelme és a lakóhely biztonságos és felügyelt 
közterei a békés lakosság alapvető igénye, és mindez a rehabilitációs célok hosszú távú megőrzésének 
szintén alapfeltétele.  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011 Hónap: 07 Nap: 01 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011 Hónap: 11 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

20 000 000 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

20 000 000 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

17 000 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

1,87% 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

3 000 000 (Az önerőt Pásztó Város önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja). 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 

0,33% 
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költség) (%) 
További források (Ft) 0 
További források megnevezése -  
Projekt-előkészítés helyzete A rendőrkapitányság, az önkormányzat és a Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi 

Alapítvány között született egy megállapodás a térfigyelő rendszer üzemeltetéséről és működéséről.  
A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerezési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a 
tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van. 

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

A kivitelezési közbeszerzés lefolytatása   

 
Tevékenység neve 28. Városi útbaigazító tábla-rendszer kialakítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: 
Az akcióterület utcáiban, 
közterületeiben, műemlékeinél. 

Házszám: 
Nem releváns 

Helyrajzi szám: 
Nem releváns 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Nem releváns 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„Közbiztonság javítását, a rehabilitáció eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek”  

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

ERFA soft 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Város-rehabilitációval való információellátottság. A tájékozódás segítése: a rehabilitációval érintett 
elemek, látnivalók, fontosabb intézmények információs felületeken történő megjelölése. 

Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Információellátottság mértékének javulása, %, 7 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

Új egységes arculat kialakítása érdekében, információs felületek kihelyezése az akcióterület utcáiban, 
műemlékeinél.  

Feladat meghatározás:  

• Információs táblák a műemlékekről, látnivalókról; 10 db 2 m magas 1000 x 1000 mm méretű 
tábla hordozóval, időjárásnak ellenálló 
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• Térképek a városról; 10 db 2 m magas 1500 x 1200 mm méretű tábla hordozóval, időjárásnak 
ellenálló 

• 5 db 3 m magas több irányba mutató öntöttvas oszloptábla díszes kivitelben, mely 5 db 
útbaigazító - irányba mutató betételem - tábla elhelyezésére alkalmas. 25 db oszlopra 
elhelyezhető, azzal harmonizáló útbaigazító – irányba mutató betételem - tábla feliratozva, mely 
tájékozódási pontként szolgál a rehabilitációval érintett elemek, látnivalók és a város fontosabb 
intézményeinek megtalálására. 

 
A városba érkező vendégeknek, s néha még a környékbeli lakosoknak is problémát jelent egy-egy 
intézmény, műemlék, látnivaló megközelítése, megtalálása. Az útbaigazító tábla-rendszer kialakítása 
segítené az ide látogatók tájékozódását a városban. Így, jelen projekt elem szorosan kapcsolódik az 
infrastrukturális fejlesztésekhez, hiszen azoknak az elemeknek a „táblásítása” is megtörténik, amelyek a 
pályázat részét képzik. 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Lakosság, turisták, ill. mindenki, aki tájékozódni szeretne a városban, és ehhez köztéren elhelyezett 
információs pontokat szeretne igénybe venni 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A egyértelmű, könnyen érthető és pontos tájékoztatást esztétikailag - a városközponthoz illő formában - 
nyújtó információhordozók iránti igény a célcsoport részéről alapvető, a tevékenység ezt igyekszik 
kiszolgálni  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011 Hónap: 03 Nap: 01 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011 Hónap: 11 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

4 000 000 
  

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

4 000 000 
 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

3 400 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,37 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

600 000 (Az önerőt Pásztó Város önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja) 
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Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,07 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése -  
Projekt-előkészítés helyzete A projekt műszaki tartalmát az Önkormányzat és a Pásztó Kistérség Többcélú Társulás szakemberei 

dolgozták ki, melynek megfelelően hét darab árajánlatot kértünk útbaigazító és információs táblák 
készítésben jártas, magasabb színvonalú munkát biztosítani tudó kivitelezőktől. Közülük kerül 
kiválasztásra a megvalósító gazdasági társaság. 

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Nem releváns 

 
Tevékenység neve 29. Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: 
Nem releváns 

Házszám: 
Nem releváns 

Helyrajzi szám: 
Nem releváns 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

- Nem releváns 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„Városmarketing akciók”  

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

ERFA soft 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Város-rehabilitációval való információellátottság biztosítása 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Információellátottság mértékének javulása, %, 7 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

Pásztó adottságai kedvezőbbek, mint ahogy azok az eddigi kihasználtak alapján feltételezhető. A város a 
mátrai és a megyei turizmus-ban nem tudja elfoglalni adottságai által biztosított helyét. Ismertsége és 
vonzereje közepes mértékű, így a jelentősebb beruházások elkerülik. A hiánypótló kiadvány segíteni 
fogja a város rehabilitációs program társadalmasítását és hozzájárul a turisztikai és befektetési 
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lehetőségek jobb megismer-tetéséhez. A projekt illeszkedik a városi és a kistérségi gazdaságfejlesztési 
tervekhez és stratégiákhoz. 
Tevékenység tartalma:  

• Kiadványkészítés, 20X20 cm formátumban, 18 oldalon, magyar nyelven, német, angol, francia 
nyelvű összefoglalóval, 1000 példányban. 

• Pásztó adottságainak, a város rehabilitációs programjának és a befektetések lehetőségeinek 
bemutatása. 

A város vonzerejét jelentős mértékben növelő infrastrukturális fejlesztések hozzájárulnak a program 
társadalmi támogatottságához és a lakosság komfortérzetének növeléséhez.  
Kapcsolódás az infrastrukturális fejlesztésekhez: A városközpontban megvalósuló beruházásokról is 
tartalmaznak információt a készülő anyagok, mellyel hozzájárulnak a program társadalmi 
elfogadottságához és ismertségéhez.  

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Közvetlen célcsoport: 
A felújított közintézmények dolgozói, ügyfelei, egyéb épületek használói. A 10000 fős kisváros 
lakossága, az itt dolgozók, tanulók (1800-2000 fő), egészségügyi, szociális (33000-35000 fő/év), és 
egyéb szolgáltatást igénybe vevő személyek és az ide látogató, átutazó turisták.  
Közvetett célcsoport: 
A városon kívül 23000 ezres populációval rendelkező kistérségből beutazó személyek, partnerek, 
cserediákok, tanárok és a programot tapasztalat szerzés céljából meglátogató szakemberek. 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

Pásztó tevékenységei és lehetőségei során az elmúlt 6-8 évben a kistérség általános bemutatására 
készített könyvet és turisztikai füzetet. Ezek pótnyomása időszakonként megtörtént, de a kor 
elvárásának megfelelő színvonalú és darabszámú marketing kiadványt a városra nem készült. 
Az elmúlt években egyre nagyobb igény jelentkezik a város értékeit bemutató, többnyelvű kiadványra. 
Pásztón osztrák, német, belga tulajdonú vállalkozások is megtalálhatók, valamint rendelkezik egy 
francia-magyar kéttannyelvű középfokú oktatási intézménnyel. 
A kiadvány a rehabilitáció céljait, eredményeit és a várossal, a befektetési lehetőségekkel kapcsolatos 
hasznos információkat fogja biztosítani az érdeklődőknek. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011. Hónap: 07 Nap: 01 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011 Hónap: 11 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

4 000 000 
  
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

4 000 000 
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Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

3 400 000 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,37 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

600 000 (Az önerőt Pásztó Város önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja) 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,07 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése -  
Projekt-előkészítés helyzete A kiadvány tartalmára és formájára vonatkozó konzultációk megtörténtek az e területen szakmai 

tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező önkormányzati, kistérségi, megyei szakemberekkel és civil 
szervezettel. Három árajánlatot kértünk a kiadvány-, könyv készítésben jártas, magasabb színvonalú 
munkát biztosítani tudó nyomdáktól. Közülük kerül kiválasztásra a megvalósító gazdasági társaság. 

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Nem releváns 

 
Tevékenység neve 30. A városi honlap megújítása 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: 
Nem releváns 

Házszám: 
Nem releváns 

Helyrajzi szám: 
Nem releváns 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

- Nem releváns 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„a beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. 
helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, 
stb.)”  

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

ERFA soft 

ERFA vagy ESZA típusú ERFA 
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tevékenység 
Tevékenység célja Város-rehabilitációval való információellátottság 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Információellátottság mértékének javulása, %, 7 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A tevékenység a városi honlap megújítását és a városrehabilitációs projekt honlapon történő 
népszerűsítését, folyamatos dokumentálását takarja. Az új áttekinthetőbb arculat kialakítása mellett a 
folyamatos frissítés is cél, valamint új elemek is beépítésre kerülnek (pl. működő vállalkozások 
katalogizálása a lakosság számára nyújtható szolgáltatások szempontjából, reklámfelület biztosítása, 
turisztikai programok katalogizálása, regionális gazdasági adatok elemzési célú bemutatása a működő 
tőke számára, interaktív térkép, a város jelentősebb objektumai, oktatási intézmények beiskolázási 
adatai, és nyilvántartása, online térség-specifikus feladatlapok a lakosság „élethosszig” tartó 
képzésének támogatására, digitális múzeumi ízelítő)  

A jelenlegi honlap egy helyen tartalmazza az önkormányzat közadatait és a város egyéb, a turizmus 
szempontjából vonzerőt jelentő adatait. A fejlesztés során ez a két fontos terület (közadatok, 
városmarketing) jól elkülöníthető alportálra lesz bontva.  

Az Intelligens kistérségi portál kialakítása magába foglalja az e-government modulok fejlesztési 
alapjainak kialakítását a települési közigazgatás számára. 

A tevékenységek részletesebben az ATT-ben olvashatók.  
Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

Városi honlap látogatói (www.paszto.hu) 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A városról és a benne zajló folyamatokról az Internet segítségével hírt adni a felhasználók számának 
növekedése és az elérhetőség könnyebbé válása miatt egyre fontosabb. Az információk ilyen típusú 
megosztása az igények növekedése miatt fontos.  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: 03 Nap: 01 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2010 Hónap: 06 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

476 200  

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

476 200 
 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 

404 770 
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(Ft) 
Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,04 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

71 430 (Az önerőt Pásztó Város önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja) 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,01 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése -  
Projekt-előkészítés helyzete A projekt tartalmi elemeit az Önkormányzat informatikusa dolgozta ki. Megvalósítását munkaidőn túl 

megbízási szerződésben vállalja. 
Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Nincs ilyen 

 
Kiegészítő szoft ESZA-típusú elemek 
 
Tevékenység neve 31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: 
Nem releváns 

Házszám: 
Nem releváns 

Helyrajzi szám: 
Nem releváns 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Nem releváns 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„A helyi kötődést és büszkeséget erősítő akciók, tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös 
tekintettel a fiatalabb generációkra” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

ESZA 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ESZA 

Tevékenység célja Helytörténeti ismeretek eljuttatása a fiatal generációkhoz, a helyi kötődés erősítése 
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Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, 
mértékegység, célérték) 

Akcióban résztvevő tanulók száma, fő, 750 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A program célja Pásztó és térsége hagyományainak, a város történelmének, nevezetességeinek, híres 
személyeinek és földtörténetének megismertetése a helyi oktatási és nevelési intézmények tanulóival. 
Mindez történik: oktatási- nevelési programok elindításával a helyi közoktatási intézményekben, mely 
révén a fiatal generációk helytörténeti ismeretekre tehetnek szert. (Lehetséges a tanrendbe integrálással 
pl. történelem tantárgy, hon- és népismeret tantárgy, földrajz stb.) 
A projekt részét képezi a közművelődési és múzeumpedagógiai programok egyre szélesebb körre történő 
kiterjesztése és az irántuk való igény növelése. A város szabadon látogatható és rejtett értékeinek 
felkutatása, a múzeumi gyűjteményi anyag és kiállítási tárgyi és szellemi tudásanyag bemutatása. 
Mindemellett a helyi kötődést erősítő helytörténeti vetélkedők megrendezése, segédanyagok, eszközök 
beszerzése, díjak biztosítása; a helytörténethez kötődő előadások szervezése, előadók meghívása, a 
hagyományőrző kulturális programok, kézműves foglalkozások megrendezése. 
A tevékenységek részletesebben az ATT-ben olvashatók. 

Célcsoport bemutatása 
(max. 500 karakter) 

A projekt célcsoportjai: Helyi óvodák, általános és középiskolák diákjai (750 fő), pedagógusok (10 fő), 
Múzeumi szakemberek (4 fő), Civilek, civil szervezetek 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A pásztói lakosság kötődésének erősítése különösen a rehabilitációs célokat figyelembe véve fontos, 
hiszen a rehabilitáció egyik közvetett célja éppen a lakosság helyben tartása. A fiatal generáció 
helytörténeti ismereteinek bővítése erősíti a városhoz való kötődést és az identitástudatot. 

Megvalósítás tervezett 
kezdete 

Év: 2010 Hónap: 03 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011 Hónap: 06 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

3 809 500 
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

3 809 500 
 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

3 238 075 
 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 

0,36 % 



 74 

elszámolható költség) (%) 
Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

571 425 (Az önerőt Pásztó Város önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja.) 

Biztosított saját forrás 
aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Saját forrás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,06 % 

További források (Ft) 0 
További források 
megnevezése 

-  

Projekt-előkészítés helyzete A programok kidolgozása a Pásztói Múzeum szakemberei valamint a helyi oktatási és nevelési 
intézmények pedagógusainak bevonásával történik, múzeumi órák, tematikus foglalkozások, múzeumi 
szakkörök, foglalkozások szervezésével. A kidolgozott helytörténeti „tananyagot” az iskolák a helyi 
tanterv részeként kezelik, és a projekt lezárulta után is hasznosítják, fejlesztik. A hagyományőrző 
kulturális programok, kézműves foglalkozások megrendezésére a helyi civil szervezetek, alkotók 
kaphatnak lehetőséget, melyre pályázat kiírását tervezzük 2010-2011-között. A pályáztatásra tervezett 
projekten belüli elkülönített keretösszeg 1 000 000 Ft 

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Nincs ilyen 

 
Tevékenység neve 32. Helyi környezettudatosság terjesztése 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Pásztó Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: 
Nem releváns 

Házszám: 
Nem releváns 

Helyrajzi szám: 
Nem releváns 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

Nem releváns 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

„Helyi környezettudatosság elerjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók” 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

ESZA 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ESZA 

Tevékenység célja Környezettudatos életforma terjesztése 
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Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

A szervezett akcióban részt vevők száma, fő, 1560 

Tevékenység szakmai leírása 
(max. 1200 karakter) 

A projekt célja a civil szervezetek, oktatási intézmények közreműködésével megrendezett tájékoztatási, 
szemléletformálási akció keretében a környezettudatosság népszerűsítése, melyre több civil szervezet is 
pályázatot nyújtott be (részletesen ATT-ben). 

A környezettudatosság népszerűsítése a következő rendezvények, programok, előadások, akciók 
keretében tervezett: A Víz Világnapja, A Föld napja, Madarak és Fák Világnapja, Környezetvédelmi 
világnap, Környezetvédelmi világnap, Természet-, környezet- és emberismereti tábor-Terényben, 
Romkerti kommandó, Az Ózon Világnapja, Az Állatok Világnapja, Egészségnap szervezése. 
Emellett a Környezetvédelmi Csoport által tervezett programok közé tartozik: 
- Tanösvény kialakítása a Piactól a Kövicses patak mellett a kishegyi szabadidő parkig, 
 - A tanösvény mellett és a szabadidő park fásítása, meglévő fák védelme, terület kitisztítása, terület 
kontúrjának fásítása, 
- Rendezvények, előadások, (Föld napja, Madarak- Fák napja stb.) játékos vetélkedők 
- Akciók szervezése (pl. szemétgyűjtés, veszélyes hulladékok külön gyűjtése stb.) 

Célcsoport bemutatása (max. 
500 karakter) 

A pályázati elemek közül a közterület-felújítás és parkmegújítás projektekhez kapcsolódóan nyer valódi 
jelentőséget a környezettudatosság fejlesztése. A tevékenységen belül, közvetlenül a pályázati 
elemekhez kapcsolódó környezeti vonatkozások mellett hangsúly helyeződik a települési értékek, és 
településtisztaság tudatosításának erősítésére is, ezzel célcsoporttá válik a város egész lakossága 
(Oktatók, diákok, helyi lakosság, civil szervezetek). 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 
(maximum 700 karakter) 

A környezeti fenntarthatóság véges, és ahhoz, hogy a későbbi generációk is ki tudják elégíteni 
szükségleteiket és igényeiket már a ma generációinál szükséges, hogy felelősen, környezetileg 
tudatosan gondolkodjanak. A megszervezésre kerülő akciók ezt kívánják elősegíteni.  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: 03 Nap: 01 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011 Hónap: 11 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

3 809 500 
  
 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

3 809 500 
 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

3 238 075 
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Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

0,36 % 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

571 425 (Az önerőt Pásztó Város önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja.) 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

0,06 % 

További források (Ft) 0 
További források megnevezése -  
Projekt-előkészítés helyzete Pásztó Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a helyi környezettudatosság terjesztésére. A 

pályázatot azon helyi civil szervezetek körében hirdettük meg, akik jártasak a természet és a 
környezetvédelem területén. A négy beérkező pályázat közül mind a négy támogatásra érdemesnek 
ítélt, mert a négy programsorozat együttesen alkot olyan egységes szerkezetet, amely megmozgatja a 
helyi lakosságot és így mindenkinek egyenlő esélyt biztosít a programok, a rendezvények és az akciók 
részvételére. 

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Nincs ilyen 

 
5.6. Partnerek 
Partner neve:  Pásztó Város Önkormányzata 
A partner gazdálkodási/jogi formája: Helyi önkormányzati költségvetési szerv (1992. XXXVIII. tv., 217/1998. 

(XIII.) Korm.r.) 
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 636 239 999 
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)? igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 530 624 271 
Biztosít-e önerőt? igen 
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 105 615 728 (a további forrásai az adott tevékenység gazdájánál jelennek 

meg és itt jelenik meg a mások által az önk.-nak az egyéb ktg.-re átadott 
önerő is) 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 
részt a projektben? 

1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése valamint 
vizesblokk és parkoló kialakítás (az önerőnek a tulajdonvásárlásra 
eső részről az önkormányzat számol el, az önerőt is ő biztosítja) 
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3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 
4. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb) 
5. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb) 
6. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb) 
7. Művelődési Központ környezetének megújítása 
8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Műemlék templom kerített 
kertje, Kolostorkert (műemlék tömb), 
9. Csillag téri közpark megújítása 
10. A Fő utca megújítása (ÉMÁSZ részhez is biztosít önerőt) 
11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) 
12. A Deák Ferenc utca megújítása (ÉMÁSZ részhez is biztosít 
önerőt) 
13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 
14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása 
15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 
16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója 
17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. 
megnyitása) 
18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– Fő u. 
19. A Kossuth utca rekonstrukciója  
20. A Szent Imre tér rekonstrukciója 
21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre 
tér) 
22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 
23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása (ÉMÁSZ 
részhez is biztosít önerőt) 
24. A Zeneiskola épületének megújítása  
25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása  
26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása 
27. Térfigyelő rendszer kialakítása  
28. Városi útbaigazító táblarendszer kialakítása 
29 Marketing kiadvány készítése  
30. A városi honlap megújítása 
31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása  
32. Helyi környezettudatosság terjesztése 
+ minden egyé költség elszámolása 

Partner szerepe a tervezésben: Tervezéssel kapcsolatos konzultációk, terveztetés, közbeszereztetés, 
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ajánlatok bekérése, feladatok koordinálása 
Partner szerepe a végrehajtásban: Közbeszereztetés lebonyolítása, szerződéskötés, elszámolás a hozzá tartozó 

tevékenységekről 
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Fenntartás, üzemeltetés és az ezzel kapcsolatos konzultációk. Támogató felé 

beszámolási kötelezettség a fenntartási időszakban.  
 
 
Partner neve:  Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
A partner gazdálkodási/jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság (1997. CXLIV. tv.) 
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 130 000 000 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)? igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 65 000 000 (az egyéb ktg.-hez biztosított hozzájárulása az önk.–nál jelenik 
meg) 

Biztosít-e önerőt? igen 
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 65 000 000 
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 
részt a projektben? 

1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése valamint 
vizesblokk és parkoló kialakítás (az önerőnek a tulajdonvásárlásra 
eső részét az önkormányzat biztosítja) 
9. Csillag téri közpark megújítása 
10. A Fő utca megújítása 
11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) 
12. A Deák Ferenc utca megújítása 
13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 
14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása 
15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 
16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója 
17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 
18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– Fő u. 
19. A Kossuth utca rekonstrukciója  
20. A Szent Imre tér rekonstrukciója 
21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér) 
22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 
23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása 
+ egyé költséghez biztosít forrást 

Partner szerepe a tervezésben: Tervezéssel kapcsolatos konzultációk 
Partner szerepe a végrehajtásban: Az általa végzett tevékenység esetében a kivitelezés felügyelete, 
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konzultációk, kivitelezési szerződés megkötése, beruházásra a támogatás 
aktiválása, elszámolás a beruházásról a konzorcium vezetője felé. 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Fenntartás, üzemeltetés és az ezzel kapcsolatos konzultációk, beszámolási 
kötelezettség a tulajdonosnak.  

 
Partner neve:  Római Katolikus Egyház 
A partner gazdálkodási/jogi formája: Egyház (1990. IV. tv., 1998. CXXIV. tv.) 
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 77 000 000 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)? igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 69 300 000 
 

Biztosít-e önerőt? igen 
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 7 700 000 (az egyéb ktg.-hez biztosított hozzájárulása az önk.–nál jelenik 

meg) 
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 
részt a projektben? 

4. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb) 
8. A Múzeum tér zöldfelületének megújítása (Műemlék templom 
kerített kertje, Kolostor kert) 
A Templomnak és a templomkertnek a tulajdonosa a Római Katolikus 
Egyház. 
+ egyéb költséghez biztosít forrást 

Partner szerepe a tervezésben: Tervezéssel kapcsolatos konzultációk.  
Partner szerepe a végrehajtásban: Kivitelezés felügyelete, konzultációk, kivitelezési szerződés megkötése, 

beruházásokra a támogatás aktiválása, elszámolás a beruházásról a 
konzorcium vezetője felé 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: A tulajdonosi, üzemeltetői jogok gyakorlása (templom és templomkert 
esetében).  

 
Partner neve:  Ciszterci Rend Zirci Kongregációja 
A partner gazdálkodási/jogi formája: Egyház (1990. IV. tv., 1998. CXXIV. tv.)/ 
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 21 000 000 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)? igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 18 900 000 
Biztosít-e önerőt? Igen 
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 2 100 000 (P.V Önk. és Nógrád Megyei Önk. által biztosított, de nála 

megjelenő önerő) 
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Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 
részt a projektben? 

6. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb) 
8. A Múzeum tér zöldfelületének megújítása (Műemlék templom 
kerített kertje, Kolostor kert) 
A Múzeum és a Kolostorkert a tulajdonosa a Ciszterci Rend Zirci 
Kongregátum. 

Partner szerepe a tervezésben: Tervezéssel kapcsolatos konzultációk.  
Partner szerepe a végrehajtásban: Kivitelezés felügyelete, konzultációk, kivitelezési szerződés megkötése, 

beruházásokra a támogatás aktiválása, elszámolás a beruházásról a 
konzorcium vezetője felé 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: A tulajdonosi, üzemeltetői jogok gyakorlása (Múzeum és a kolostorkert 
esetében). Kapcsolattartás ezek fenntartójával a Pásztó Városi Múzeummal. 
Mely a Nógrád Megyei Önkormányzathoz tartozik.  

 
Partner neve:  ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
A partner gazdálkodási/jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság (1997. CXLIV. tv.) 
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 44 083 333 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)? igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 22 041 667 
Biztosít-e önerőt? Igen  
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 22 041 667 (10 mill feletti részt a P.V.Önk. biztosítja, de itt jelenik meg) 
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 
részt a projektben? 

1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése,  
valamint piacon vizesblokk és parkoló kialakítás  
9. Csillag téri közpark megújítása 
10. A Fő utca megújítása 
11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) 
12. A Deák Ferenc utca megújítása 
13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 
14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása 
17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 
18. Új tér kialakítása –Hunyadi u. –Kölcsey u.–Fő u. 
19. A Kossuth utca rekonstrukciója  
20. A Szent Imre tér rekonstrukciója 
21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér) 
23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása 

Partner szerepe a tervezésben: Tervezéssel kapcsolatos konzultációk. kivitelezési szerződés megkötése, 
beruházásokra a támogatás aktiválása, elszámolás a beruházásról a 
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konzorcium vezetője felé az érintett tevékenységek esetében 
Partner szerepe a végrehajtásban: Kialakítással kapcsolatos konzultációk, az ÉMÁSZ-t érintő szakmai munka, 

kivitelezés elvégzése.  
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: ÉMÁSZ-t érintő fenntartási, üzemeltetési feladatok elvégzése. .  
 
Partner neve:  Nógrád Megye Önkormányzata 
A partner gazdálkodási/jogi formája: Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (1992. XXXVIII. tv., 

217/1998. (XII. 30.) Korm.r.) 
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 0 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)? Nem, a támogatást a tulajdonosok, Pásztó Város Önkormányzata illetve a 
Ciszterci Rend kapja, de a konzorciumi szerződést aláírta 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 0 
Biztosít-e önerőt? nem 
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 0 (4 970 e Ft hozzájárulása a Ciszterci Rendnél és P.V.Önk.-nál jelenik meg) 
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 
részt a projektben? 

Közvetetten, mint Pásztó város Városi Múzeum fenntartója a következő 
projektelemek érintik:  
3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 
4. Műemléki templom rekonstrukciója (műemlék tömb)  
5. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb) 
6. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb) (önerőt biztosít a 
tevékenység gazdájának) 
8. A Múzeum tér zöldfelületének megújítása (Műemlék templom kerített 
kertje, Kolostor kert) (önerőt biztosít a tevékenység gazdájának) 
22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 
23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása 
 
Mint a Kéttannyelvű gimnázium és a Zeneiskola fenntartója a következő 
projektelemek érintik:  
13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 
14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása 
24. Zeneiskola épületének megújítása (önerőt biztosít a tevékenység 
gazdájának) 
25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása (önerőt biztosít a 
tevékenység gazdájának) 
 
+ egyé költséghez biztosít forrást 
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Partner szerepe a tervezésben: Konzultáció  
Partner szerepe a végrehajtásban: konzultációk 
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Mint a Pásztó Városi Múzeum fenntartója a Múzeum és a Kolostorkert 

fenntartásához és üzemeltetéséhez, és mint a Zeneiskola és a Kéttannyelvű 
Gimnázium fenntartója és üzemeltetője az azokhoz tartozó feladatokat fogja 
ellátni a jövőben is. 
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5.7. A tervezett fejlesztések várható hatásai - Társadalmi, gazdasági hatások 
 
Társadalmi hatások 
Foglalkoztatás - A projekt tevékenységeinek nagy része infrastrukturális beruházás, ami a megvalósítás szakaszában generál 
jelentős foglalkoztatás bővülést. Ez főleg helyi szinten jelentős, hiszen a város és környéke kivitelező vállalkozásai 
versenyelőnyben vannak. 
A projekt befejeztével, a fenntartás szakaszában közvetlen munkahelyteremtő hatása lesz a piacon felépülő vizesblokknak – 
takarítás, díjbeszedés –, illetve a közterületek felújításából, bővítéséből eredő fokozódó közterület-fenntartási feladatoknak. 
A vonzóbb városkép erősíti a turisztikai potenciált, munkahelyet teremtve ezzel a vendéglátóiparban is.  
A közterületek funkciógazdagabbá válásával hosszútávon különböző szolgáltatások jelenhetnek meg, melyek a helyi és 
környékbeli lakosság szabadidőeltöltése közben felmerülő igényeit elégítik ki. 
Integráció – A városi megújuló közterületek, parkok, kertek ösztönzőleg hatnak a helyi és környékbeli lakosság társadalmi 
életére. A közösségi terek helyet adnak a különböző társadalmi csoportokon belüli és közötti interakcióknak, ezáltal elősegítik a 
társadalmon belüli előítéletek oldódását. A természet közelsége, a gondozott zöldfelület pozitív hatással van az emberek pszichikai 
állapotára, ezáltal a közösségekben jelen lévő feszültség csökkentésére. 
Esélyegyenlőség – A közterületek és középületek egyik legfontosabb jellemzője, hogy bárki elérheti és élvezheti adottságait, 
szolgáltatásait. A projekten belül megvalósul az épületek rámpákkal való ellátása, a közterületek, járdák megközelíthetőségének 
biztosítása. Ennek hatásaként a mozgásukban korlátozott személyek – sérültek, idősek – hátrányos helyzete javul, és 
intenzívebben tudnak bekapcsolódni a város közösségi életébe, illetve tudják intézni személyes ügyeiket. 
Területi kiegyenlítődés – Bár a beavatkozások a városnak egy adott részét, és nem egészét érintik, a város számára mégis 
területi kiegyenlítődést biztosít megyei és országos szinten is. Ezen hatás megvalósulásának oka, hogy a fejlesztések a város 
központi területén valósulnak meg, ahol az egész városi lakosság – nem csak az a 
Akcióterület lakosai – képviseltetik magukat, illetve kapcsolódnak hozzá az oktatáson, ügyintézésen, szabadidő-tevékenységeken 
keresztül. 
Közbiztonság – a projekt közterületi fejlesztéseinek hatására az Akcióterületen megszűnnek azon területek, melyek 
elhanyagoltságuk miatt táptalajai lehetnek szabálysértéseknek, bűnelkövetéseknek. A közterületek jobb áttekinthetősége miatt nő 
a lakosok biztonságérzete, melyhez hozzájárul a közvilágítási rendszer megújítása is. 
Gazdasági hatások 
Közvetlen hatások 
Pásztó Város Önkormányzata a fejlesztések legnagyobb részének nem csak megvalósítását, de fenntartását is finanszírozza. 
Ennek következtében a város költségvetésére jelentős hatással vannak a beavatkozások. 
A közterület-fenntartás várhatóan növekvő kiadásait a magasabb minőségű parkok, közterek nagyobb fenntartási feladatai 
okozzák. Ugyanakkor a középületek – Kéttannyelvű gimnázium, Polgármesteri Hivatal, Zeneiskola, Csohány Galéria – fenntartási 
költségeiben csökkenés várható a külső szigetelés, nyílászárók cseréje miatt jelentkező energia-megtakarítás következtében. 
Közvetett hatások 
A városi összkép javulásának legfontosabb közvetett hatása a befektetők városba települése. A városmarketing segítségével 
növelhető Pásztó város imázsa, melyen keresztül a város által nyújtandó szolgáltatások, illetve a városi adottságok hangsúlyosan 
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jelennek meg a befektetők tudatában, és elősegíthetik a város számára pozitív döntést. 
Az iparűzési adóemelkedés másik fontos forrása a növekvő turizmus, melyet szintén a városi környezet minőségi javulása és 
ennek promótálása generál. 
A turisztikai vonzerőt leginkább befolyásoló tevékenységek a turisztikai fogadóhely-kialakítása, a Csohány Galéria felújítása és a 
Műemlék kolostor-együttes rekonstrukció. 
A fedett piactér és ehhez kapcsolódóan a vizesblokk kialakítása élénkítő hatással vannak a helyi kereskedelem fellendülésére. A 
helyi és környékbeli termelők áruforgalma növekszik, ami a helyi lakosoknak is kedvező, hiszen a piaci termékkínálat magas 
minőségű  - és esetleg alacsonyabb árú – alternatívát jelent a nagy áruházak kínálatához képest, melyek helyben nem elérhetők. 
Hosszútávon, a bevásárlóközpontok megjelenésével a piac mostani fejlesztése esélyt teremt a gazdálkodók érdekeinek 
megóvására, versenyben tartására. 

 
5.8. Kockázatok elemzése 

Kockázat megnevezése 
Valószínűség

(1-7)* 
Hatás 
(1-7)*

A kockázat kezelésének módja 
Projekt/tevékenység, amire a kockázat 

vonatkozik 

1. Magántulajdonosok 
műemléki 
környezetbe, ill. a 
városképbe nem illő 
épület-átalakításokat, 
beavatkozásokat 
hajtanak végre. 

Kicsi  Kicsi  

A vállalkozók esetleges beavatkozásaikat 
megelőzően egyeztetnek a 
projektmenedzsmenttel és megvizsgálják a 
tolerálható legnagyobb mértékű beavatkozás 
jellegét és szintjét (kapuzat, cégérek, 
hirdetések, tájékoztató táblák stb.). 
 

Közösségi funkció: műemléki 
jelentőségű területek, épületek 
(Műemlék templom, Műemlék kolostor-
együttes, Csohány Galéria) 

2. A pályázati elemek 
végrehajtásában részt 
vállaló közvetett 
partnerek 
(vállalkozások, civil 
szervezetek, 
önkormányzat) 
kapcsolattartása 
lanyhul, kapcsolata 
megromlik, a 
működtetés egymás 
tevékenységére 
alapozott rendszere 
megbomlik 

Kicsi Közepes

A partnerkapcsolatok életben tartása 
érdekében a projektmenedzsment 
folyamatosan tájékoztatja az érintetteket a 
megvalósított tartalom állapotáról a 
fenntarthatóság és továbbfejlesztés 
érdekében megteendő egymás érdekét 
szolgáló feladatokról.  
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3. A város esetlegesen 
csökkenő adóbevételei 
és egyéb előre nem 
látható költségvetési 
prioritások miatt a 
projekt eredményeinek 
fenntartására nem 
fordít elegendő forrást. 

Kicsi  Nagy 

A fenntartásra fordítandó források állandó 
tételei a költségvetésnek. A szélsőséges 
helyzetekben (forráshiány) a város 
partnerkapcsolatain keresztül igyekszik a 
projekteredmények fenntartása 
biztosításának feltételeit megteremteni 

 

4. Az akcióterületen és 
város egyéb 
akcióterületein 
tervezett 
beavatkozások 
megvalósításának 
elmaradásával a 
városközpont 
megújulásából 
származó szinergikus 
hatások elmaradnak, a 
beavatkozások 
eredményinek nem 
dinamizáló, hanem 
költségvetési kiadás 
növelő hatása lesz. 

közepes kicsi 

A város figyelmet fordít arra, hogy a 2007-
2013-as akciótervi időszakban Pásztó minél 
több és jobb minőségű pályázatot nyújtson be 
a város egyéb fejlesztéseinek megvalósítása 
érdekében. A fejesítések párhuzamos 
megvalósítása szinergikus hatásain keresztül 
hozzájárul a beavatkozások hatékonyságának 
és komplex társadalmi gazdasági hatásának 
erősödéséhez.  

 

 

5. A makrogazdasági 
kontextus negatív 
változásai (fizetőképes 
kereslet csökkenése) 
miatt az akcióterület 
vállalkozásai, nem 
vagy nem elég 
hatékonyan képesek 
működni.  A 
befektetések nem 
képesek 
lehetőségeikhez képest 
a vállalkozásélénkítés 

közepes közepes

A makrogazdasági változások életminőséget 
és vásárlóerőt befolyásoló hatásai a város és 
projektmenedzsment kompetencia szintjét 
meghaladják, nem kivédhető.  

 

Gazdasági funkció: piac és környezete 
infrastrukturális fejlesztés 
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céljait szolgálni.  

 
6. Olyan 
tevékenységet folytató 
tőkeerős vállalkozó 
jelenik meg az 
akcióterületen, akinek 
tevékenysége ellent 
mond a tervezett 
beavatkozások 
célcsoportjainak 
igényeivel, a 
beavatkozás nem 
képes kifejteni 
hatását.  
 

közepes közepes

A beavatkozási területen megjelenő 
vállalkozások felveszik a kapcsolatot a 
projektmenedzsmenttel és egyeztetik 
szándékaikat. A város szerkezeti terve 
alapvetően meghatározza a folytatható 
tevékenységek körét, de ezeknek egyes 
változatai (pl. leszakadt rétegeket kiszolgáló 
vendéglátó-ipari egység) véletlenszerűen 
megjelenhetnek a területen.  

 

 

7. Az akcióterületen 
működő 
vállalkozásokra - 
kicsiny tőkeerejük 
miatt - nem hat a 
városi környezet 
felértékelődése, 
alacsony színvonalú 
szolgáltatások 
működnek 
felértékelődött 
környezeti 
kontextusban. 

közepes közepes

Az önkormányzat az általa kezdeményezett 
további városrehabilitációs beavatkozások 
keretében partnerséget ajánl a kicsiny 
tőkeerejű vállalkozásoknak működési 
környezetük javítása érdekében. 

 

8. Az általános 
tendenciaként 
növekedő vandalizmus 
miatt a közterületi 
fejlesztések 
eredményei 
(utcabútorok, 

nagy közepes

A helyi partner civil szervezetek intenzíven 
bekapcsolódnak a fejlesztett zöldfelületek 
ellenőrzésébe, a pályázat részeként térfigyelő 
rendszer kerül felállításra, mely a 
rendőrkapitánysághoz lesz bekötve. 

 

Közösségi funkció: Művelődési Központ 
környezete 
Városi funkció: Múzeum tér 
zöldfelületei, Fő utca, Deák F. utca, 
Zeneiskola körüli közterület, 
Kéttannyelvű Gimnázium előtti 
közterület, Polgármesteri Hivatal előtti 
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zöldfelületek) állapota 
a megvalósítást 
követően rövid időn 
belül amortizálódik  
 

tér, Új tér, Szent Imre tér 
Kiegészítő (soft) elem: Városi irányító 
rendszer (táblák) 

9. Az erősödő gépkocsi 
használat miatt, a 
kialakított 
parkolóhelyek nem 
enyhítik kellő 
hatékonysággal a 
parkolási gondokat 

nagy közepes

Az önkormányzat támogatja az akcióterületen 
vállalkozói kompetenciában létrehozandó 
alternatív parkolási lehetőséget biztosító 
beavatkozásokat (vállalkozói szféra 
tevékenységei). 

 

 

 
* 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb 
 
5.9. A projekt végrehajtási ütemterve 
 

A tevékenységek ütemezése 

 2006 2008 
 

2009 
 

2010 2011 

 XII.20. 
után 

4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

Előkészítés  2,370.0
00   38,801

.250  6,968.
750 

       

EAT+VAT 
 1,185.0

00 
    2,468.

750 
       

IVS 
 1,185.0

00 
             

Tervezés 
    36,301

.250 
         

Közbeszerzés 
    2,500.

000   4,500.
000 

       

Végrehajtás      1,887.
500 

571.42
9 

1,714.
286 

1,714.
286 

6,674.
183 

1,714.
286 

1,714.
286 

1,714.
286 

9,432.
755 

Műszaki ellenőrzés, tervellenőr  1,887.
500  

  
2,960.

000
   

6,290.
000
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Könyvvizsgálat          457.50
0

   
457.50

0

Külső projektmonitoring             1,542.
398       1,542.

398 

Belső menedzsment költségek       571.42
9 

1,714.
286 

1,714.
286 

1,714.
286 

1,714.
286 

1,714.
286 

1,714.
286 

1,142.
857 

Gazdasági funkció 
 

       15,000
.000     40,000

.000 
8,000.

000 
8,000.

000 
9,000.

000 
22,500

.000 
42,500

.000   
1-2.A piac és környezete infrastrukturális 
fejlesztése illetve piacon vizesblokk és parkoló 
kialakítása 

    
15,000

000
40,000

000
8,0000

00
8,0000

00
9,0000

00
22,500

000
42,500

000
Közösségi funkció 
 

           41,000
.001 

31,000
.001 

26,000
.001 

25,000
.000       

3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása        3,000.
000 

3,000.
000 

3,000.
000     

4. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék 
tömb) 

       25,000
.000 

15,000
.000 

10,000
.000 

25,000
.000 

   

5. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb)        2,000.
000 

2,000.
000 

2,000.
000     

6. Műemlék kolostor együttes megújítása 
(műemlék tömb) 

       6,000.
000 

6,000.
000 

6,000.
000     

7. Művelődési Központ környezetének megújítása        5,000.
000 

5,000.
000 

5,000.
000        

Városi funkció 
 

         3,611.
111 

49,134
.590 

39,029
.035 

21,424
.703 

66,993
.757 

71,695
.048 

134,34
5.088 

8,750.
000 

8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: 
Műemlék templom kerített kertje, Kolostorkert 
(műemlék tömb) 

      
    2,500.

000 
2,500.

000   

9. Csillag téri közpark megújítása           11,333
.333 

11,333
.333 

11,333
.333  

10. A Fő utca megújítása        29,611
.111 

14,805
.556 

4,935.
185 

19,740
.741 

29,611
.111 

78,962
.963  

11. A transzformátorház rekonstrukciója 
(városképbe illesztése) 

      3,611.
111 

3,611.
111 

3,611.
111      

12. A Deák Ferenc utca megújítása        9,245.
702 

9,245.
702 

4,622.
851 

4,669.
079    

13. Zeneiskola körüli közterület megújítása        6,666.
667 

6,666.
667 

6,666.
667 0.000    
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14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület 
megújítása 

          8,750.
000 

8,750.
000 

8,750.
000 

8,750.
000 

15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának 
rekonstrukciója 

          2,000.
000 

2,000.
000 

2,000.
000  

16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér 
rekonstrukciója 

          2,500.
000 

2,500.
000 

5,000.
000  

17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal 
felé (Kölcsey u. megnyitása) 

          2,666.
667 

2,666.
667 

2,666.
667  

18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– 
Fő u. 

          666.66
7 

666.66
7 

666.66
7  

19. A Kossuth utca rekonstrukciója         2,500.
000 

2,500.
000 

5,000.
000 

5,000.
000 

20,000
.000  

20. A Szent Imre tér rekonstrukciója         1,400.
000 

1,400.
000 

1,400.
000 

1,400.
000 

1,400.
000  

21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag 
tér – Szent Imre tér) 

        800.00
0 

800.00
0 

800.00
0 

800.00
0 

800.00
0  

22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület 
rendezése 

         500.00
0 

500.00
0 0.000 0.000  

23. Műemléki tömb elektromos hálózatának 
felújítása 

          4,467.
271 

4,467.
271 

2,765.
459  

Közszféra funkció 
 

        20,000
.000 

10,000
.000 

16,250
.000 

26,250
.000 

22,250
.000 

32,250
.002   

24. A Zeneiskola épületének megújítása            10,000
.000 

5,000.
000 

5,000.
000 

  

25. A kéttannyelvű gimnázium épületének 
megújítása  

         6,250.
000 

6,250.
000 

6,250.
000 

6,250.
000 

  

26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása         20,000
.000 

10,000
.000 

10,000
.000 

10,000
.000 

11,000
.000 

21,000
.002 

  

Kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek 
(ERFA típusú) 

      238.10
0 

238.10
0         14,000

.000 
14,000

.000 

27. Térfigyelő rendszer kialakítása             10,000
.000 

10,000
.000 

28. Városi útbaigazító-táblarendszer kialakítása             2,000.
000 

2,000.
000 

29 Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról             2,000.
000 

2,000.
000 

30. A városi honlap megújítása       238.10
0 

238.10
0 
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Kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek 
(ESZA típusú) 

      2,380.
938 

2,380.
938 

476.18
8 

476.18
8 

476.18
8 

476.18
8 

476.18
8 

476.18
8 

31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása és 
bevezetése 

      1,904.
750 

1,904.
750 

      

32. Helyi környezettudatosság terjesztése, 
tájékoztatók szemléletformáló akciók 

      476.18
8 

476.18
8 

476.18
8 

476.18
8 

476.18
8 

476.18
8 

476.18
8 

476.18
8 

Önmagában nem támogatható (a projekt 
egészére vonatkozó) tevékenységek 

      666.06
3 

1,212.
396 

666.06
3 

939.22
9 

666.06
3 

939.22
9 

666.06
3 

1,212.
396 

Nyilvánosság biztosítása        546.33
3

 
273.16

7
 

273.16
7

 
546.33

3

Adminisztrációs költségek       666.06
3 

666.06
3 

666.06
3 

666.06
3 

666.06
3 

666.06
3 

666.06
3 

666.06
3 

 
 



5,10. A menedzsment szervezet bemutatása 
 
5.10.1. A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő) 7+2 
A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel 
rendelkezik összesen (fő) 

 

magasépítő üzemmérnök, műszaki tanár 1 
számítógépkezelő és szoftverüzemeltető szakképzettséggel 
rendelkezik (fő) 

1 

informatikus-közgazdász, mérlegképes könyvelő szakképzettséggel 
rendelkezik (fő) 

1 

mélyépítő üzemmérnök szakképzettséggel rendelkezik (fő) 1 
építész üzemmérnök szakképzettséggel rendelkezik (fő) 1 
építész technikus szakképzettséggel rendelkezik (fő) 1 
Közgazdász szakképzettséggel rendelkezik (fő) 1 
B) Projekt menedzser, heti …8… órában:  Malomhegyi 

Lajos 
C) Egyéb továbbá 1 fő 

külső 
projekt-
monitoring és 
1 fő külső 
közbeszerzési 
szakértő 
kerül 
bevonásra 

 
5.10.2. A projektben résztvevő személyek részletesen: 
Név Munkatapasztalat (év) és 

releváns referenciák 
(min. 2 db)* 

Képzettség Szervezetnél 
eltöltött idő 
(év) 

Malomhegyi 
Lajos 

34 
Pásztói Termálfürdő 
Korszerűsítés 9/TC2003 
Pásztói 
Szennyvízcsatorna-
hálózat bővítés II. ütem  

Okl. magasépítő 
üzemmérnök, 
műszaki tanár 

7 

Csoórné Fekete 
Katalin 

18 
KAC TEVICE TEKI, VICE, 
TRFC bonyolításában, 
végrehajtásában szerzett 
tapasztalat 

Számítógépkezelő, 
szoftverüzemeltető 

16 

Sipos István 31 
Városi Kórház Főépület 
struktúraátalakítással 
összekötött beruházása, 
címzett támogatás: 1988 
évi 5 tv 
Pásztó Városi Kórház 
krónikus és rehabilitációs 
épülettömbjének 
rekonstrukciója, címzett 
támogatás 

Okleveles mélyépítő 
üzemmérnök  

22 

Horváth Klára  32 
Városi Kórház Főépület 
struktúraátalakítással 
összekötött beruházása, 

Informatikus-
közgazdász, 
mérlegképes 
könyvelő  

16 
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címzett támogatás: 1988 
évi 5 tv 
Pásztó Városi Kórház 
krónikus és rehabilitációs 
épülettömbjének 
rekonstrukciója, címzett 
támogatás 

Kosztovics Ottó Városi Kórház Főépület 
struktúraátalakítással 
összekötött beruházása, 
címzett támogatás: 1988 
évi 5 tv 
Pásztó Városi Kórház 
krónikus és rehabilitációs 
épülettömbjének 
rekonstrukciója, címzett 
támogatás 

Okleveles építész 
üzemmérnök 

18 

Bencsikné Tóth 
Izolda 

29 
Pásztói ivóvíz és 
szennyvízhálózat bővítés, 
Városi Kórház Főépület 
struktúraátalakítással 
összekötött beruházása 
  

Építész technikus 26 

Juhászné Mustó 
Mária 

31 
Szennyvíztisztító építése 
Tar- Mátraszőlős községe 
részére, 
Tar- Mátraszőlős községe 
szennyvízhálózatának 
kiépítése 

Közgazdász 13 

 
5.10.3. Szöveges leírás (maximum 500 karakter) 
 
A projekt előkészítését és a pályázat elkészítését a Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztály műszaki szakemberei és segítői külső tervezők 
segítségével végzi. Munkatapasztalatuk és az eddig megvalósult projektek alapján 
alkalmasak nemcsak a projekt előkészítésére, de a lebonyolításra és fenntartásra is. 
A projekt menedzsment szervezet jelentéseiben leírt adatok valóságtartalmának 
vizsgálatára 1 fő külső projekt-monitoring szakértő, és a közbeszerzési eljárások 
meghatározása, előkészítése és lebonyolítása és 1 fő külső közbeszerzési szakértő 
kerül bevonásra. A Végleges Akcióterületi Tervben az akcióterületi menedzsment 
részletesen bemutatásra került az „A megvalósítás Intézményi keretei” c. 
fejezetben. 

 
 
5.11. Üzemeltetés, működtetés 
 

Tevékenységek megnevezése Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása 

(szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat) 

Gazdasági funkció  

1-2. A piac és környezete 
infrastrukturális fejlesztése, 
valamint vizesblokk és parkoló 

Az üzemeltetést, fenntartást a Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi, 
mely a Pásztó Város Önkormányzatának 100%-os 



 93

kialakítás tulajdonában áll, az anyagi hátteret az önkormányzat 
biztosítja. 

Közösségi funkció 

3. Turisztikai fogadóhelyiség 
kialakítása 

Az üzemeltető Pásztó Város Önkormányzata. 

4. Műemlék templom 
rekonstrukciója (műemlék tömb) 

Az üzemeltetés, fenntartás a Római Katolikus Egyház 
feladata. 

5. Csohány Galéria megújítása 
(műemlék tömb) 

Az üzemeltetés a Nógrád Megye Önkormányzat végzi.  

6. Műemlék kolostor együttes 
megújítása (műemlék tömb) 

A Ciszterci Rend Zirci Kongregátum tulajdonában levő 
ingatlanon a megvalósuló fejlesztés fenntartása és 
annak költségeinek biztosítása az üzemeltető Pásztó 
Városi Múzeum és annak fenntartója a Nógrád Megye 
Önkormányzat feladata.   

7. Művelődési Központ 
környezetének megújítása 

Az önkormányzat saját tulajdonú ingatlanán 
megvalósuló fejlesztés esetén a projekt fenntartója az 
épületet üzemeltető szervezet: Teleki László Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ.     

Városi funkció  

8. A Múzeum tér zöldfelületeinek 
megújítása (Műemlék templom 
kerített kertje, Kolostor kert) 

A Ciszterci Rend tulajdonban levő Kolostor kert 
fenntartása és költségeinek biztosítása az üzemeltető 
Pásztó Városi Múzeum feladata. A Római Katolikus 
Egyház tulajdonában lévő Templom kert fenntartása és 
annak költségei a tulajdonosé.  

9. Csillag téri közpark megújítása A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.  

10. A Fő utca megújítása A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 

11. A transzformátorház 
rekonstrukciója (városképbe 
illesztése) 

Az üzemeltetést, fenntartást az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
végzi. 

12. A Deák Ferenc utca 
megújítása 

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 

13. Zeneiskola körüli közterület 
megújítása 

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 

14. Kéttannyelvű gimnázium előtti 
közterület megújítása 

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 

15. A Polgármesteri Hivatal 
parkolójának rekonstrukciója 

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 

16. A Polgármesteri Hivatal előtti 
tér rekonstrukciója 

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 

17. Bekötőút kialakítása a 
Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey 
u. megnyitása) 

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 

18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. 
– Kölcsey u.– Fő u. 

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 
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19. A Kossuth utca rekonstrukciója A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 

20. A Szent Imre tér 
rekonstrukciója 

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 

21. A Csillag tér lekötő útjának 
felújítása (Csillag tér – Szent Imre 
tér) 

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 

22. Új turisztikai fogadóhely körüli 
zöldfelület rendezése 

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz 
szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek: Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. 

23. Műemléki tömb elektromos 
hálózatának felújítása 

Az elektromos hálózat műszaki felügyeletét és 
üzemeltetését az ÉMÁSZ Hálózati Kft. végzi. 

Közszféra funkció 

24. A Zeneiskola épületének 
megújítása  

A fenntartó, üzemeltető a Nógrád megyei 
Önkormányzat. 

25. A kéttannyelvű gimnázium 
épületének megújítása  

A fenntartó, üzemeltető a Nógrád megyei 
Önkormányzat. 

26. A Polgármesteri Hivatal 
épületének megújítása  

A fenntartó Pásztó Város Önkormányzata. 

Kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek 

27. Térfigyelő rendszer kialakítása A működtetés finanszírozását Pásztó Város 
Önkormányzata végzi. 

28 Városi útbaigazító tábla-
rendszer kialakítása 

A működtetés finanszírozását Pásztó Város 
Önkormányzata végzi együttműködve a Pásztó 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel. 

29  Marketing kiadvány készítése 
Pásztó városáról 

A működtetés finanszírozását Pásztó Város 
Önkormányzata végzi. 

30 A városi honlap megújítása  A működtetés finanszírozását Pásztó Város 
Önkormányzata végzi. 

31. Pásztói helytörténeti program 
kidolgozása és bevezetése 

A működtetés finanszírozását Pásztó Város 
Önkormányzata végzi. 

32. Helyi környezettudatosság 
terjesztése 

A működtetés finanszírozását Pásztó Város 
Önkormányzata végzi. 

Önmagában nem támogatható (a projekt egészére vonatkozó) tevékenységek 

A beavatkozások helyi 
elfogadását, megfelelő 
végrehajtását és sikerét szolgáló 
tevékenységek 

Projektmenedzsment (nyilvánosság biztosítása) 

Városmarketing akciók  - 

 
5.12. A projekt előkészítettségének állása 

 
A projekt előkészítettségének állása 

Dokumentum/engedély/ 
hozzájárulás 

Előkészítettség állása: 
a.) kész  

b.) folyamatban van
c.) a projekt 

előkészítése során 
készül el 

d.) nem szükséges  

Ha már elkészült, 
mikor 

(év, hónap)? 

Elkészítés 
kezdete 
[év.hóna

p] 

Várható 
befejezés 

[év.hónap] 

Becsült/f
elmerült 

nettó 
költség 
(eFt) 

ÁFA 
(eFt) 

Igényfelmérés/piackutatás A   2008/06         
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Integrált városfejlesztési 
stratégia  A  2008/06      987,5  197,5
Előzetes akcióterületi terv  A  2008/06      987,5  197,5

Végleges Akcióterületi terv   A  2009/10      1975 
 493,7
5 

Üzleti terv  D           
Környezeti hatásvizsgálat  D           
Tervezési dokumentumok 
(engedélyezési terv, kiviteli 
terv, vázrajz, stb.)  A  2009/10    30 276  6 026
Közbeszerzési 
dokumentáció(k) elkészítése  A  2009/10      5 600  1 400
A hatóságok és a lakosság 
tájékoztatása  A  2009/10      0  0 
A projekt előkészítéséhez szükséges, fent felsorolt költségek összesen (Ft):39 825 667+ 8 314 
333 Ft ÁFA 
Egyéb, a megvalósításhoz és a projekt működtetéséhez szükséges tanulmány (pl. arculati 
stratégia), tervdokumentáció, testületi határozat, hozzájárulás, hatósági engedélyek, stb. 
megnevezése: 

1. ingatlanvásárlás A 2009/06-09   
14 968 
960 

155 
200 

2.       
3.       
4.       
: 

A projekt előkészítéséhez szükséges egyéb tevékenységek összes költsége (Ft): 
14 968 
960 

155 
200 

Előkészítési költségek mindösszesen (Ft) 
54 670 
467 

8 469 
533 

Megjegyzés 
 
 
 
 

  
 

 
 
Előkészítő tevékenység Költség 

Jelen projekt befogadása előtt (de 2006.12.20. után) 
keletkezett előkészítési költség (Ft) 

2 370 000

Jelen projekt befogadása után keletkező előkészítési 
költség (Ft) 

60 770 000

Előkészítési költség összesen (Ft) 63 140 000
Előkészítési költség aránya a projekt összes 
elismerhető költségből (%) 

6,95 %
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5.13. A pályázat pénzügyi terve 

A pályázat költségvetését a pályázat teljes egészére és a konzorciumi partnerekre 
vonatkozóan a pályázati csomag mellékletében található Excel formátumú táblázatban 
kell bemutatni. Jelen adatlapon a projekt forrásait és a költségvetés magyarázatát kell 
kitölteni. 

5.13.1. A projekt forrásai 

2007 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2007 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2009 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költsé
gek 

2009 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2010 I 
félévre 
ütemez

ett 
kifizeté

si 
kérele

m 
kapcsá

n 
elszám
olandó 
költség

ek 

2010 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszá
molan

dó 
költsé
gek 

2011 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2011 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

összes
en 

összes
en Bevételek, 

források 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Ft % 

ROP vissza nem 
térítendő forrás 

  
  

1 
930,358  

39 
266,455 

127 
181,835 

138 
198,150 

197 
316,073 

201 
973,067 

705 
865,938

77,71 

A projekt 
tevékenységek 
saját bevételei 
(pl. bérleti díj, 
közterület 
használati díj) 

  

  

 

  

  

  

  

  

    

Saját, Pásztó 
Város Önk. 
forrás 

  

 

 
11,676  525,116 469,746 567,344 927,772 1 

214,284 3 
715,939 

0,41 

Saját, Pásztó 
V.gazd. Kft. 
forrás 

  

 

 
 

 
8 000,000 3 

200,000 
6 

300,000 
8 

500,000 26 
000,000 

2,86 

Saját, Magyar 
Kat. Egyh. 
forrás 

  

 

 
  2 500,000 2 

500,000 
2 

700,000  7 
700,000

0,85 

Saját, ÉMÁSZ 
forrás 

  
 

   2 934,932 2 
396,517 

2 
942,748 

1 
725,803 

10 
000,000 

1,10 

Hitel PVÖnk. 
össz. 

  
  

 
292,219   

13 
142,256 

14 
691,415 

16 
595,620 

26 
162,403 

32 
116,086 

103 
000,000

11,34 

Hitel Pásztói 
Városgazd. Kft. 

  
 

 
 

 12 
000,000 

4 
800,000 

9 
450,000 

12 
750,000 

39 
000,000

4,29 

Pénzügyi 
műveletek 
bevétele 

  

 

 

  

  

  

  

  

    

Átadott forrás 
Pásztó V. Önk.-
tól össz. 

  

 

 

  

  

899,215 
1 

089,289 750,811 352,352 
3 

091,667
0,34 

Átadott forrás 
Pásztó V.gazd. 
Kft. 

  

 
91,029 

  

1 
847,384 505,279 448,292 223,738 589,068 3 

704,789 

0,55 
0,41 

Átadott forrás 
Nógrád M. 
Önk.-tól össz. 

  

 13,391  271,763 374,330 
1 

134,697 
2 

245,413 930,406 
4 

970,000 

0,55 
 

Átadott forrás 
Magy. Kat 
Egyh.-tól 

  

 
31,328  635,776 173,891 154,279 76,999 202,727 1 

275,000 
0,14 

ÖSSZES 
FORRÁS 

  
 

2 
370,000  

55 
688,750 

169 
730,643 

171 
084,189 

249 
095,958 

260 
353,793 

908 
323,332

100 

             

EREDMÉNY             
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5.13.1. A projekt forrásai partnerenként 
 
Pásztó Város Önkormányzata 

2007 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2007 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2009 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költsé
gek 

2009 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2010 I 
félévre 
ütemez

ett 
kifizeté

si 
kérele

m 
kapcsá

n 
elszám
olandó 
költség

ek 

2010 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszá
molan

dó 
költsé
gek 

2011 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2011 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

összes
en 

összes
en Bevételek, 

források 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Ft % 

ROP vissza nem 
térítendő forrás 

  

  

 1 
930,35

8 

39 
266,45

5 
72 

812,756 

91 
615,82

7 

148 
079,76

7 

176 
919,10

9 

530 
624,27

1 

58,42 

A projekt 
tevékenységek 
saját bevételei 
(pl. bérleti díj, 
közterület 
használati díj) 

  

  

 

  

  

  

  

  

    

Saját, Pásztó 
Város Önk. 
forrás 

  

 

 
11,676  525,11

6 469,746 567,34
4 

927,77
2 

1 
214,28

4 

3 
715,93

9 

0,41 

Hitel P.V.Önk.  

  

  

 
292,21

9
 

13 
142,25

6 
11 

756,483 
14 

199,10
4 

23 
219,65

6 

30 
390,28

3 

93 
000,00

0 

10,24 

Pénzügyi 
műveletek 
bevétele 

  

 

 

  

  

  

  

  

    

Átadott forrás 
Pásztó V.gazd. 
Kft. 

  

 
91,029 

  

1 
847,38

4 
505,279 448,29

2 
223,73

8 
589,06

8 
3 

704,78
9 

0,41 

Átadott forrás 
Nógrád M. 
Önk.-tól 

  

 
13,391  271,76

3 74,330 534,69
7 

2 
095,41

3 
930,40

6 
3 
920,00
0 

0,43 

Átadott forrás 
Magy. Kat 
Egyh.-tól 

  

 
31,328  635,77

6 173,891 154,27
9 76,999 202,72

7 
1 

275,00
0 

0,14 

ÖSSZES 
FORRÁS 

  

 

2 
370,00

0  

55 
688,75

0 
85 

792,485 

107 
519,54

3 

174 
623,34

5 

210 
245,87

6 

636 
239,99

9

70,05 

             

EREDMÉNY             
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Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 

2007 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2007 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2009 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költsé
gek 

2009 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2010 I 
félévre 
ütemez

ett 
kifizeté

si 
kérele

m 
kapcsá

n 
elszám
olandó 
költség

ek 

2010 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszá
molan

dó 
költsé
gek 

2011 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2011 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

összes
en 

összes
en Bevételek, 

források 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Ft % 

ROP vissza nem 
térítendő forrás 

  

  

 

 

 20 
000,000 

8 
000,00

0 

15 
750,00

0 

21 
250,00

0 

65 
000,00

0 

7,16 

A projekt 
tevékenységek 
saját bevételei 
(pl. bérleti díj, 
közterület 
használati díj) 

  

  

 

  

  

  

  

  

    

Saját, Pásztó 
V.gazd. Kft. 
forrás 

  

 

 
 

 
8 

000,000 
3 

200,00
0 

6 
300,00

0 

8 
500,00

0 

26 
000,00

0 
2,86 

Hitel Pásztói 
Városgazd. Kft. 

  

 

 

 

 
12 

000,000 

4 
800,00

0 

9 
450,00

0 

12 
750,00

0 

39 
000,00

0

4,29 

Pénzügyi 
műveletek 
bevétele 

  

 

 

  

  

  

  

  

    

ÖSSZES 
FORRÁS 

  

 

 

  
40 

000,000 

16 
000,00

0 

31 
500,00

0 

42 
500,00

0 

130 
000,00

0

14,31 

             

EREDMÉNY             
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A Nógrád Megyei Önkormányzat 

2007 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2007 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2009 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költsé
gek 

2009 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2010 I 
félévre 
ütemez

ett 
kifizeté

si 
kérele

m 
kapcsá

n 
elszám
olandó 
költség

ek 

2010 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszá
molan

dó 
költsé
gek 

2011 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2011 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

összes
en 

összes
en Bevételek, 

források 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Ft % 

ROP vissza nem 
térítendő forrás 

  
  

 
  

  
  

  
  

    

A projekt 
tevékenységek 
saját bevételei 
(pl. bérleti díj, 
közterület 
használati díj) 

  

  

 

  

  

  

  

  

    

Hitel                    

Pénzügyi 
műveletek 
bevétele 

  

 

 

  

  

  

  

  

    

Egyéb pénzügyi 
eszköz 

  
 

 
 

 
 

 
 

   

ÖSSZES 
FORRÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

             

EREDMÉNY             
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A Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye 

2007 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2007 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2009 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költsé
gek 

2009 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2010 I 
félévre 
ütemez

ett 
kifizeté

si 
kérele

m 
kapcsá

n 
elszám
olandó 
költség

ek 

2010 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszá
molan

dó 
költsé
gek 

2011 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2011 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

összes
en 

összes
en Bevételek, 

források 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Ft % 

ROP vissza nem 
térítendő forrás 

  

  

 

 

 22 
500,000 

22 
500,00

0 

24 
300,00

0 
 

69 
300,00

0 

7,63 

A projekt 
tevékenységek 
saját bevételei 
(pl. bérleti díj, 
közterület 
használati díj) 

  

  

 

  

  

  

  

  

    

Saját, Magyar 
Kat. Egyh. 
forrás 

  

 

 

  2 
500,000 

2 
500,00

0 

2 
700,00

0 
 

7 
700,00

0
0,85 

Hitel                    
Pénzügyi 
műveletek 
bevétele 

  

 

 

  

  

  

  

  

    

Egyéb pénzügyi 
eszköz 

  
 

 
 

       

ÖSSZES 
FORRÁS 

  

 

 

  
25 

000,000 

25 
000,00

0 

27 
000,00

0 

77 
000,00

0

8,48 

             

EREDMÉNY             

 



 101

 
ÉMÁSZ Hálózati Kft 

2007 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2007 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2009 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költsé
gek 

2009 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2010 I 
félévre 
ütemez

ett 
kifizeté

si 
kérele

m 
kapcsá

n 
elszám
olandó 
költség

ek 

2010 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszá
molan

dó 
költsé
gek 

2011 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2011 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

összes
en 

összes
en Bevételek, 

források 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Ft % 

ROP vissza nem 
térítendő forrás 

  

  

 

 

 6 
469,079 

5 
282,32

3 

6 
486,30

7 

3 
803,95

8 

22 
041,66

7 

2,43 

A projekt 
tevékenységek 
saját bevételei 
(pl. bérleti díj, 
közterület 
használati díj) 

  

  

 

  

  

  

  

  

    

Saját, ÉMÁSZ 
forrás 

  

 

 

  2 
934,932 

2 
396,51

7 

2 
942,74

8 

1 
725,80

3 

10 
000,00

0 

1,10 

Hitel                    

Pénzügyi 
műveletek 
bevétele 

  

 

 

  

  

  

  

  

    

Átadott forrás 
(Hitel Pásztó 
Város Önk. 
hiteléből) 

  

    

2 
934,932 

2 
396,51

7 

2 
942,74

8 

1 
725,80

3 

10 
000,00

0 

1,10 

Átadott forrás 
Pásztó V. Önk.-
tól 

  

 

 

  

  
599,215 489,28

9 
600,81

1 
352,35

2 
2 

041,66
7 

0,22 

Egyéb pénzügyi 
eszköz 

  
 

 
 

       

ÖSSZES 
FORRÁS 

  

 

 

  
12 

938,159 

10 
564,64

5 

12 
972,61

3 

7 
607,91

6 

44 
083,33

3

4,85 

             

EREDMÉNY             
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Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció 

2007 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2007 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2008 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2009 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költsé
gek 

2009 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2010 I 
félévre 
ütemez

ett 
kifizeté

si 
kérele

m 
kapcsá

n 
elszám
olandó 
költség

ek 

2010 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizet
ési 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszá
molan

dó 
költsé
gek 

2011 I 
félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

2011 
II 

félévre 
üteme
zett 

kifizeté
si 

kérele
m 

kapcsá
n 

elszám
olandó 
költség

ek 

összes
en 

összes
en Bevételek, 

források 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Terv 
(Ft) 

Ft % 

ROP vissza nem 
térítendő forrás 

  

  

 

 

 5 
400,000 

10 
800,00

0 

2 
700,00

0 

 18 
900,00

0 

2,08 

A projekt 
tevékenységek 
saját bevételei 
(pl. bérleti díj, 
közterület 
használati díj) 

  

  

 

  

  

  

  

  

    

Hitel                    

Pénzügyi 
műveletek 
bevétele 

  

 

 

  

  

  

  

  

    

Átadott forrás 
Pásztó V. Önk.-
tól 

  

 

 

  

  
300,000 600,00

0 
150,00

0 0,000 
1 

050,00
0 

0,12 

Átadott forrás 
Nógrás m. 
Önk.-tól 

  

 

 

  

  
300,000 600,00

0 
150,00

0 0,000 
1 

050,00
0 

0,12 

Egyéb pénzügyi 
eszköz 

  
 

 
 

       

ÖSSZES 
FORRÁS 

  

 

 

  
6 

000,000 

12 
000,00

0 

3 
000,00

0  

21 
000,00

0

2,31 

             

EREDMÉNY             
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5.14. A projekt egészének költségvetés szöveges magyarázata 

 
A projekt beruházás jellegű projektelemeinek esetében engedélyes, kiviteli és 
tendertervek készültek, a költségvetés alapját az árazott kiviteli tervek adták. A nem 
beruházási jellegű, ill. nem kiegészítő költségek bekért ajánlatok alapján a 
legkedvezőbb(ek) kiválasztásával kerültek kialakításra. A térfigyelő rendszer kialakítására 
kiviteli tervek készültek. 
Az egyéb költségek közül a tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőri költségek 
szerződések alapján, az egyéb külső szolgáltatások árajánlat alapján lettek 
meghatározva. A belső projektmenedzsment és az adminisztratív költségek esetében az 
önkormányzat nagy volumenű fejlesztési projektjeinek tapasztalatai felhasználva 
költségbecslés történt. A költségek meghatározása minden esetben a pályázati 
útmutatóban megadott arányok alapján történt. 
A projektelemeknél elszámoló (azaz a támogatást aktiváló konzorciumi tagoknál jelenik 
meg az adott elemre más tag által átadott forrás.  
Az egyéb költségekre jutó költség, támogatás és önerő teljes egészében az 
Önkormányzat táblájában jelenik meg. A Támogatási szerződéshez benyújtandó 
konzorciumi szerzésben ezt a tagok írásba is fektetik.  
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5.15. Gazdaságossági mutatók 
 
Nettó jelenérték nem releváns 
Belső megtérülési ráta nem releváns 
 
5.15.1. Szöveges alátámasztás – ismertesse a mutatókat alátámasztó számításokat! 
(maximum 1000 karakter) 
 
 
Mivel projektünk nem minősül jövedelemtermelőnek, csak az egyszerűsített pénzügyi 
elemzést kell elvégezni, ahol a beruházási költségeket nem kell figyelembe venni az 
elemzésnél. Így sem a nettó jelenérték, sem a belső megtérülési ráta nem értelmezhető 
esetünkben, mivel csak a működés során felmerülő költségeket és bevételeket kell 
elemeznünk. 
 
 
5.15.2. A projekt pénzügyi fenntarthatósága, a fenntarthatóság alátámasztása 
 
 
A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a diszkontált működési egyenlegek támasztják alá. 
A projekt összesített diszkontált működési egyenlege minden évben pozitív a vizsgált 
időtávon. Az összesített elemzésen kívül vizsgáltuk partnerenként is az egyenleget. Ebből 
kiderül, hogy az Egyházhoz tartozó projektelemek egyenlege összességében negatív (a 
vizsgált időtáv alatt összesen -132e Ft), ennek finanszírozására az Egyház 
kötelezettséget vállal. A többi partner tekintetében jelentős pozitívumot mutat a 
működési egyenlege, vagyis többlet finanszírozásra nincs szükség. 
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6. Tájékoztatási követelmények 
 

Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket 
terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan 
fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté 
váljanak: 

 

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök 

 Célérték
Eszköz 

Igen Nem (darab) 

„A” típusú hirdetőtábla      1 

„B” típusú hirdetőtábla       

„C” típusú Tájékoztatási 
tábla  

      

„D” típusú Emlékeztető 
tábla  

     12 

Nyomtatott sajtó (cikkek, 
interjúk) 

    5 

Televízió      3 

Rádió       

Internet (banner)      1 

Nyitórendezvény      1 

Záró-rendezvény      1 

Egyéb rendezvény, 
konferencia 

      

Sajtótájékoztató      2 

Sajtóközlemény      5 

Szórólap, vagy egyéb 
nyomdai kiadvány 

     300 

PR-film       

Önálló internetes honlap       

Zöld szám, információs 
központ (ügyfélszolgálat) 

      

DM-levélkampány       

Telemarketing       

Közvélemény-kutatás       

Reklámtárgy       

Egyéb: …………………… 

(megnevezés) 

      

 
A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása (max. 500 karakter) 
 
A pályázati útmutató alapján a III. kommunikációs csomag felvállalása szükséges, a 
fentiekben bemutatott kommunikációs eszközök ezen kritériumoknak megfelelnek. A 
támogatás elnyerése esetén az Európai Uniós és hazai források, valamint a saját erő 
felhasználását a nyilvánosság és az átláthatóság elvének figyelembe vételével valósítjuk 
meg. Ehhez a városi (Pásztói Hírlap) és megyei (Nógrád megyei hírlap) lapot, városi 
televíziót (Pásztói Televízió) és különböző rádióállomásokat tervezünk igénybe venni. 
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Mindemellett saját honlapunkon (www.paszto.hu) tervezzük a folyamatos tájékoztatás 
biztosítását, illetve az Önkormányzat ügyfélszolgálatán kaphatnak információt az 
érdeklődők a projektről.  

 
7. Fenntarthatóság 
Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük 
mutassa be hogyan biztosítható a projekt keretében létrehozott fejlesztés 
finanszírozása biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen 
alátámasztva, maximum 2000 karakter) 

 
A projekt részben ÉMÁSZ Hálózati Kft., részben egyházi (Ciszterci rend Zirci 
Kongregátum, Római Katolikus Egyház) legjelentősebb részben önkormányzati 
kompetenciában valósul meg. Nógrád Megye Önkormányzatának, mint fenntartó, illetve 
az általa fenntartott Pásztó Városi Múzeum, Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ, mint üzemeltetők és a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., 
mint fenntartó szintén számos projektben kompetens.    
 
Részletezés:  
Az ÉMÁSZ tulajdonban lévő ingatlanon megvalósuló fejlesztés fenntartása és annak 
költségeinek biztosítása az ÉMÁSZ Hálózati Kft. feladata. Érintett projektelem: (11) A 
transzformátorház rekonstrukciója. 
 
A Ciszterci Rend Zirci Kongregátum tulajdonban lévő ingatlanon (HRSZ 60) megvalósuló 
fejlesztés fenntartása és annak költségeinek biztosítása az üzemeltető Pásztó Városi 
Múzeum és annak fenntartója a Nógrád Megye Önkormányzat feladata. Érintett 
projektelemek: (6) Műemlék Kolostor együttes megújítása, (8) A Múzeum tér 
zöldfelületeinek megújítása. 
 
A Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő ingatlanon (HRSZ 1) megvalósuló fejlesztés 
fenntartását és annak költségeit a tulajdonos egyházi forrásokból biztosítja. Érintett 
projektelemek: (4) Műemlék templom rekonstrukciója, (8) A Múzeum tér zöldfelületeinek 
megújítása. 
   
A többi projektelem:  
Pásztó Város Önkormányzata a saját tulajdonú ingatlanon megvalósítandó fejlesztések 
fenntartásához szükséges pénzeszközöket önkormányzati forrásból biztosítja az 
üzemeltetőnek, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek., kivéve ahol a 
Nógrád Megye Önkormányzaté a fenntartási, üzemelési kötelezettség (Csohány Galéria, 
Pásztó Városi Múzeum, Zeneiskola, Kéttannyelvű Gimnázium) ill. a Művelődési Központ 
esetében, ahol a projekt fenntartója az épületet üzemeltető szervezet: Teleki László 
Városi Könyvtár és Művelődési Központ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107

Nyilatkozatok 

 

  Igen/
Nem 

1. Tudomásul veszem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés 
eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes 
jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható 
bérbe a Pályázati Útmutató C11-es pontjának megfelelően. 

 

2. Kijelentem, hogy az I. fordulóban tett nyilatkozataimnak – kivéve az 1. (az 
első fordulóban 29.) pontot – a pályázat II. fordulóra történő benyújtásakor 
megfelelek, azokat a továbbiakban is fenntartom, az abban foglaltakat érintő 
változás a két forduló között nem történt, illetőleg amennyiben igen, azok 
jelen fenntartó nyilatkozat megtételét nem akadályozzák, melynek 
alátámasztására a változásokat jelen adatlap 5.1. pontjában részletesen 
bemutattam. 
Továbbá kijelentem, hogy a pályázatom megfelel a Pályázati Útmutató B6., 
C11. és D6. pontjában megfogalmazott elvárásoknak. 

 

3. Nyilatkozom, hogy nem nyújtottam be adott tárgyban olyan pályázatot, mely 
támogatást nyert 

 

4. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű 
teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás – a 
jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt – összegének megfizetésére 
irányuló követelés érvényesítése bármelyik biztosíték beváltása (a 
biztosítékként elfogadott bankgarancia és azonnali beszedési megbízás stb.) 
alapján történjen. 

 

5. Nyilatkozom, hogy  
- főtevékenységként TEÁOR szám: 01.11-05.02 tevékenységet nem végzek 
- a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel kevesebb, mint 

az összes árbevétel 50%-a ; 

 

6. Vállalom, hogy a projekt adatlapon szereplő a projekt számszerűsíthető 
eredményeit, mint a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit 
teljesítem 

 

7. Kijelentem, hogy fejlesztési adókedvezményben (A megfelelő szövegrészt 
húzza alá!) 
- nem részesültem. 
- részesültem, de a jelen projekt nem került bejelentésre. 
részesültem a jelen projekttel. 

 

8. Tudomásul veszem, hogy a 1083/2006 EK rendelet 55. cikk alapján, 
amennyiben a 2020. évig bezárólag megállapítást nyer, hogy a projekt 
kapcsán olyan jövedelmem keletkezett, amelyet a pénzügyi elemzés 
számításakor nem vettek figyelembe, a jövedelmet a támogatás arányában 
vissza kell fizetni. 

 

9. Kijelentem, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének 
fedezését saját forrásból  
- biztosítom  
és/vagy  
- a fenntartó biztosítja.  
(A megfelelő szövegrészt húzza alá!) 

 

10. Kijelentem, hogy a projekt illeszkedik az érintett település(ek) 
rendezési/szabályozási tervéhez 
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11. Kijelentem, hogy az első fordulós adatlap 3. fejezetében közölt adataimban a 
jelen pályázati adatlapon feltüntetettekhez képest változás nem történt. 

 

12. Kijelentem, hogy az első fordulóra benyújtott adatlap 8. fejeztében tett, az 
esélyegyenlőség érvényesítésére vonatkozó vállalásokat a továbbiakban is 
fenntartom 

 

13. Kijelentem, hogy az első fordulóra benyújtott adatlap 9. fejeztében tett, a 
fenntartható fejlődés érvényesítésére vonatkozó vállalásokat a továbbiakban is 
fenntartom 

 

14. Kijelentem, hogy az első fordulóra benyújtott jogi státusz igazolására szolgáló 
dokumentumok továbbra is érvényesek. 

 

15. Kijelentem, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítására 
kötelezettséget vállalok. 

 

16. Kijelentem, hogy a projekt megvalósításához szükséges önrész rendelkezésre 
áll, vagy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig rendelkezésre fog 
állni 

 

 
 
Kelt:      
 
 
 
 
 

Cégszerű aláírás 
 


