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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat jogszabályokban rögzített kötelező és vállalt feladatain túl, 
lehetőségeihez képest többféle módon igyekszik kezelni a város szociális feladatait. Az elmúlt 
évben elsősorban a város szegregált területén élő, hátrányos helyzetű személyek helyzetének 
javítására adott be két pályázatot összesen 299 M Ft értékben.  
A Széchenyi 2020 program keretében megjelent „Esély otthon” című EFOP-1.2.11-16 
kódszámú felhívásra az önkormányzatnak lehetősége van támogatási kérelmet benyújtani. 
A felhívás célul tűzi ki, hogy a vidéki fiatalok számára reális esély legyen a helyben 
maradásra, az odaköltözésre, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége 
javuljon. Cél továbbá, hogy a régióban élő, illetve onnan elszármazott, vagy az oda letelepülni 
szándékozó, 3-20 e lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy 
helyben egzisztenciát és családot tudjanak alapítani. 
 Részcélok: 

• Javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei. 
• Helyi lehetőségekre épülő (ön)foglalkoztatást célzó programok valósuljanak meg. 
• A helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök 

támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok. 
Célcsoport a 18-35 éves fiatalok (elszármazott, visszaköltöző, letelepülő), legalább 15 fő. 
Rendelkezésre álló forrás: 10 Mrd Ft. Várható támogatási kérelmek száma 50-200 db. 
Támogatható tevékenységek: 

1. A támogatást igénylő, vagy konzorciumi partnerének tulajdonában lévő ingatlanok 
felújítása, felszerelése önálló lakhatás céljára, a fiatal egyének, párok számára. A 
támogatási összeg maximum: 50% használható fel erre a célra! 

2. Egyéb szolgáltatások: 
• fiatalok életpálya tervezését segítő helyi szolgáltatások, 
• gazdasági együttműködést generáló tevékenységek szervezése, 
• ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása a célcsoport számára, 
• személyes felkészítés pályázati programokban való részvételre,  
• jó gyakorlat alkalmazása 

A projekt tervezhető ideje 36-42 hónap között! 
A támogatás benyújthatása, a tervezési és egyéb megbízások soron kívüli megadása mellett 
2017. július 30, vagy 2017. szeptember 30. A kérelem folyamatosan beadható 2017-ben 
decemberben és 2018-ban 4 időpontban. 
 A támogatás összege: 50-200 M Ft 
 A támogatás maximális mértéke 100% 
 Az előleg igénylése önkormányzatok esetében 100% 
 Elszámolható költségek között az előzetes kötelező tanulmányok mellett, szakértői 
tanácsadás, személyi ráfordítások is elszámolható, viszont a megvalósításhoz szükséges 
ingatlan vásárlás nem támogatott költség kategória. 
Javaslom, hogy Pásztó Városi Önkormányzat adjon megrendelést külső szakemberek (építész, 
tanácsadó, egyéb szükséges szakértők) számára annak érdekében, hogy a jelenlegi becslés 
szerinti 70-100 M Ft nagyságú kérelmet előkészítse és lehetőség szerint a 2017. július 30-i 
határidőre benyújtsa.  
Ezek alapján 5 fiatal pár részére, 5 db önkormányzati tulajdonú lakás/családi ház projektbe 
történő bevonása szükséges.  
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A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta „Esély otthon” című EFOP-1.2.11-16 
kódszámú felhívásra beadható, „Építsd itthon a jövőd” című kérelemre vonatkozó javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy a 
támogatási kérelemhez szükséges önkormányzati lakások bevonását és magánlakások 
vásárlását (szándéknyilatkozat beszerzését) készítse elő és erről a Képviselő-testületet 
tájékoztassa.  

Felelős: polgármester 
Határidő: a kérelem benyújtása előtt 10 munkanap 

 
2. A kérelem előkészítéshez 2017. június 26-ig legalább 5 szakértőtől szerezzen be árajánlatot és 

azokat a 2017. júniusi testületi ülésre terjessze elő. 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: értelemszerűen 
 
 
 
Pásztó, 2017. június 13. 
 
 
 
 
       Dömsödi Gábor 
         polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes: 
 
 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 
     jegyző 
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