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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Város Önkormányzatának a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. területéről, a 
2009. november 13-án leadott, VI. Szőlő és Borünnep 2010. évi megrendezésére 
vonatkozó pályázatával  nyílt lehetősége külső forrás (a nettó költség 100%-a) 
elnyerésére. A projektet a tervezett 1.280.000,- Ft + 320.000,- Ft ÁFA költség 
előfinanszírozásával, a Képviselő-testület 350/2009./X.29./ számú határozatával 
támogatta. A 2010. évi Költségvetés ezt az összeget nem tartalmazza. 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezete megvalósítását szolgálják, a „Turisztikai és helyi rendezvények támogatása 
megnevezésű célterületre”. 
A 2072081000 azonosító számon nyilvántartott pályázat tárgyában az értékelési eljárás 
lefolytatásához szükséges végzés 2010. március 17-én megérkezett. A rendkívül lassú 
ellenőrzési és értékelési rendszerben a pásztói kistérségi pályázatok jelenleg a 
Regionális Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal igazgatójának jóváhagyására 
várnak.  Hivatalos információval nem rendelkezünk, a bírálat akár több hónapig is 
elhúzódhat. 
 
Térségi és regionális szintű szakemberekkel egyeztetve megállapítható, hogy a 
pályázat későbbi támogatása és a projekt 2010. szeptember 19-i megvalósítása esetén, 
megfelelő színvonalú elszámolást csak az alábbi feltételek teljesülése esetén tudunk 
készíteni. 
 

1. Jelentési kötelezettség a projekt megkezdése előtt minimum 30 nappal 
(megtörtént). 

2. Már a szervezés és megvalósítás időszakában kötelező használni az 
Arculati Kézikönyvben megadott logókat, táblákat és szöveget. 

3. A tervezett költségvetés a projekt tartalmának nem meghatározó mértékű 
módosításával, maximum 50 %-ig csökkenthető.  Jelen terv szerint 54%. 

4. Várhatóan a pályázatban jelzett és kivitelezett kommunikációs elemeket 
(60 e Ft)  nem kell számlával bizonyítani, ez részben saját erőforrásból is 
megvalósítható. 

 
Ezen információk alapján elkészítettük a 688.000 Ft + 172.000 Ft ÁFA összegű  
átdolgozott költségvetést, mely a tervezett műsorhoz képest csak kis mértékű 
csökkentést tartalmaz. Az átdolgozott program megvalósításhoz a Teleki László 
Könyvtár és Művelődési Központ a meglévő forrásával és megszavazott rendezvény 
keretével együtt 400.000 Ft,  Pásztó Város Önkormányzat rendezvények szervezésére 
egyéb külső támogatásból 200.000 Ft-ot biztosít. A megvalósításhoz hiányzó forrás 
kiegészítése és a program előfinanszírozása szükséges. Ez a rendkívüli kiadások 
fedezetére biztosított tartalék terhére lehetséges. A program ilyen formán való 



megvalósításával meg van a lehetősége annak, hogy a pályázat nyertessége esetén a 
költségek megtérülnek. Ellenkező esetben a teljes költség a várost terheli. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja: 
 

1. A Turisztikai és helyi rendezvények támogatása megnevezésű célterületre kiírt, 
2010. szeptember 19-ére tervezett VI. Szőlő és Bor Ünnepe pályázat 
támogatásában bízik. A tervezett nettó összeg 100 % -os mértékű támogatását 
ki kívánja használni. A csökkentett 688.000 Ft + 172.000 Ft ÁFA összegű  
program megvalósítását az alábbiak szerint támogatja. 
1.1. A Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ 400.000 Ft-ot biztosít. 
1.2. Az önkormányzat rendezvények szervezésére egyéb külső támogatásból  

200.000 Ft-ot  e célra elkülönít. 
1.3. Az önkormányzat a program megvalósításhoz szükséges 260.000 Ft 

különbözetet a rendkívüli kiadásokra elkülönített tartalékból biztosítja. 
 

 
 
Határidő: Értelemszerűen 
 
Felelős:   Polgármester 
 
 
 
Pásztó, 2010. augusztus 19. 
 
 
 
          Sisák Imre 
         polgármester 
 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 


