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Javaslat  
 
 

nyertes TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 és TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060 kódszámú, „Pásztó-
Hasznos Művelődési Központ épületének energetikai korszerűsítése” és „Pásztó-
Mátrakeresztes Művelődési Központ épületének energetikai korszerűsítése” című 

pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra „Pásztó-Hasznos Művelődé-
si Központ épületének energetikai korszerűsítése” és „Pásztó-Mátrakeresztes Művelődési Központ 
épületének energetikai korszerűsítése” címmel. A támogatási kérelmeket TOP-3.2.1-16-NG1-2017-
00059 és TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060 azonosítószámmal, bruttó 26 809 700 Ft (TOP-3.2.1-16-
NG1-2017-00059) illetve 29 997 400 Ft (TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060) Ft, vissza nem térítendő 
támogatásba részesítették.  
 
A projektek főbb elemei: 
 
Mindkét projekt célja az érintett művelődési házak energiatakarékos működésének elősegítése, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az épület energiahatékonyságot célzó felújítá-
sával. 
 
Határozati javaslat 1:    

A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a nyertes TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 és 
TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060 kódszámú, „Pásztó-Hasznos Művelődési Központ épületének 
energetikai korszerűsítése” és „Pásztó-Mátrakeresztes Művelődési Központ épületének 
energetikai korszerűsítése” című pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza. 

 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy a brut-

tó 26 809 700 Ft nagyságú, „Pásztó-Hasznos Művelődési Központ épületének energeti-
kai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 kódszámú projekt szerződés-
kötéséhez szükséges feladatokat előkészítse és a támogatási szerződést aláírja. 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy a pá-
lyázat megvalósításához kapcsolódó valamennyi ügyben eljárjon. 
 

 
Pásztó, 2018. május 25. 

         Dömsödi Gábor 
            polgármester 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 
        jegyző 
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Határozati javaslat 2:    

A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a nyertes TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 és 
TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060 kódszámú, „Pásztó-Hasznos Művelődési Központ épületének 
energetikai korszerűsítése” és „Pásztó-Mátrakeresztes Művelődési Központ épületének 
energetikai korszerűsítése” című pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy a brut-
tó 29 997 400 Ft nagyságú, „Pásztó-Mátrakeresztes Művelődési Központ épületének 
energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060 kódszámú projekt 
szerződéskötéséhez szükséges feladatokat előkészítse és a támogatási szerződést aláírja. 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy a pá-
lyázat megvalósításához kapcsolódó valamennyi ügyben eljárjon.  

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen   
 
 
Pásztó, 2018. május 25. 

         Dömsödi Gábor 
            polgármester 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 
        jegyző 
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