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Pásztó 0122, 0185/1, 0133/3 és a 0130/3 hrsz-ú külterületi utak fejlesztésére 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Miniszterelnökség kiírásában megjelent a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 
kódszámú pályázati felhívás. 
 
A felhívásban szereplő célterület külterületi helyi közutak fejlesztése. Ennek keretében lehetőség 
nyílik Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, már 
meglévő, földutak stabilizálására vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítására.  
 
Pásztó városra vonatkozó támogatási intenzitás 95%. 

A lent megjelölt utakra a tervezői költségbecslés elkészült, melynek a teljes költsége:  156.627.000,-
Ft, amelynek 95%-a támogatás, így a fennmaradó összeg az önerő maximum: 7.832.000,- Ft. 

Javaslom, hogy ezen felhívásra Pásztó Városi Önkormányzat nyújtson be pályázatot az 
Önkormányzati tulajdonú, külterületi utak állapotjavítására maximálisan 8 millió forint önerő 
biztosításával: 

- Pásztó külterület 0185/1 (Hidegvölgyi vízfolyás mellett lévő külterületi út) 
- Pásztó 0122 (Gépállomás lakótelep útja) 
- Pásztó 0130/3 (Pokó fától kivezető út) 
- Pásztó 0133/3 (Pokó fától kivezető út) 

 
 
Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívás keretében feljavítandó 
külterületi utakra tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat, mint a Pásztó 0185/1; 0122; 0130/3; 0133/3 hrsz-ú külterületi 
közutak tulajdonosa pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra maximálisan 
8 millió forint önerő biztosításával, mely a 2022-es költségvetésbe betervezésre kerül. 
  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 

 

Pásztó, 2021. augusztus 24. 
 
 Farkas Attila  
 polgármester 

 

 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
  
 

 Dr. Sándor Balázs 
           jegyző 
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