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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

I. Varázsvölgy Pásztón: 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2016. (IV.27.) számú határozatával döntött 
a TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 
megnevezésű felhívásra vonatkozó pályázat benyújtására. A projekt tervezése, támogatási kérelem 
beadása és az ehhez kapcsolódó munkák elvégzése a megbízott EX-ACT Kft-vel határidőre 
megtörtént. A projekt címe - Gaál István „varázsvölgy”-ét, ahogyan ő Pásztót és annak környékét 
hívta idézve  - Varázsvölgy Pásztón  lett. 
A megbízásnak megfelelően, hivatali és külső szakemberek bevonásával 2016. április 28-án, 498 M 
Ft bruttó értékű támogatási kérelmet nyújtottunk be a Nógrád Megyei Terület és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásának megszerzésére. Ez év május 5- én kaptuk 
meg a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Irodájától (MÁK) a kérelem 100%-os támogatására 
vonatkozó értesítést. Az elmúlt két hét többek között e projekt elemeinek pontosításával, valamint a 
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok tisztázásával, a mellékletek hiánypótlásával zajlott, 
melyhez a kérelem készítésébe résztvevő szakértőket is bevontuk. 
Mindezek eredményeként 2017. június 7-én kaptuk az értesítést (elektronikus pályázatkezelő 
rendszeren keresztül - EPTK) a támogatási szerződés megküldéséről és annak aláírási 
kötelezettségéről, melynek határideje 2017. június 17. Jelzem, hogy a többi nyertes pályázathoz 
hasonlóan az önkormányzat alszámlát nyitott, így a projekt pénzügyi folyamatai jól átláthatóak és 
követhetőek lesznek.  Az előleg, várhatóan 497 M Ft, a szerződés aláírását követően 1-2 héten belül 
megérkezik a számlára. 
A projekt 2017. június 1-től indult, ezért a menedzsment szervezet megkezdheti a munkáját. A 
tervezett befejezés 2018. szeptember 30. 
A projekt vázlatos bemutatását az elektronikusan megküldött támogatási szerződés és annak csatolt 
mellékletei (EPTK-ban rögzített, végleges dokumentumok) tartalmazzák. Támogatási szerződés 1. 
számú melléklet. 
 
 

I. Határozati javaslat: 
 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a „Varázsvölgy Pásztón” című, nyertes 
kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza. 
 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy a TOP-1.2.1-
15-NG1-2016-00018 azonosítási számon regisztrált, Varázsvölgy Pásztón című projekttel 
kapcsolatos Támogatási szerződést aláírja és az ezzel kapcsolatos ügyekben intézkedjen. 
 

2. A vonatkozó szerződéssel kapcsolatos jogügyletet jóváhagyják és kijelentik, hogy harmadik 
személynek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
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3. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy a nyertes TOP projekt indításához és annak megvaló-sításához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. Az előkészítési feladatokat a terveknek megfelelően 2017. 
augusztus 31-ig, a közbeszerzést pedig 2017. december 31-ig be kell fejezni. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 
 
 

II. A pásztói bölcsőde kialakítása: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 72/2016. (IV.21.) számú 
határozatával a SAMAS Kft-t bízta meg a támogatási kérelem beadásával. A tervezett fejlesztés a 
tárgyban szereplő címet kapta. A megbízásnak megfelelően, hivatali és külső szakemberek 
bevonásával 2016. május 4-én, 100 M Ft bruttó értékű támogatási kérelmet nyújtottunk be a Nógrád 
Megyei TOP forrás megszerzésére. Ez év május 10-én kaptuk meg a Magyar Államkincstár Nógrád 
Megyei Irodájától (MÁK) a kérelem 100%-os támogatására vonatkozó értesítést. A szerződés és 
mellékleteinek aktualizálása, likviditási terve elkészítése és elfogadása után 2017. június 9-én 
kaptuk az értesítést a támogatási szerződés megküldéséről és annak aláírási kötelezettségéről, 
melynek határideje 2017. június 19. Az alszámla nyitás megtörtént. Az előleg 95 M Ft, mely a 
szerződés aláírását követően 1-2 héten belül megérkezik a számlára. 
A projekt vázlatos bemutatását az elektronikusan megküldött támogatási szerződés és annak csatolt 
mellékletei (EPTK-ban rögzített, végleges dokumentumok) tartalmazzák. Támogatási szerződés 2. 
számú melléklet. 
 

II.Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta „A pásztói bölcsőde kialakítása” című, nyertes 
kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza. 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy a 
TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017 azonosítási számon regisztrált, A pásztói bölcsőde 
kialakítása című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződést aláírja és az ezzel 
kapcsolatos ügyekben intézkedjen. 
 

2. A vonatkozó szerződéssel kapcsolatos jogügyletet jóváhagyják és kijelentik, hogy harmadik 
személynek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná 
vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését. 
 
 

3. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy a nyertes TOP projekt indításához és annak 
megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg. Az előkészítési feladatokat a 
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terveknek megfelelően 2017. augusztus 31-ig, a közbeszerzést pedig 2017. december 31-ig 
be kell fejezni. 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen 
  
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 
 

III. Tájékoztatás a megyei TOP forrás keretre beadott önkormányzati kérelmekről 
 
Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatást adjak a további nyertes kérelmeinkről, amelyben a Pásztói 
Polgármesteri Hivatal és Pásztó Városi Önkormányzat konzorciumi partnerként vesz részt. 

1. Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktum   1 383 M Ft,  
  ebből Pásztó feladatellátására vonatkozó forrás       37,6 M Ft. 

2. Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között  1 000 M Ft 
A 2016. április 18. és 2016. szeptember 30. között beadott pályázatainkat a 3. számú melléklet 
tartalmazza, melyek bírálata folyamatban van.  
 
 III. Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a megyei TOP forrás keretre beadott 
önkormányzati kérelmekről szóló tájékoztatást és az alábbi határozatot hozza: 

1. Elfogadja Pásztó Városi Önkormányzat által beadott támogatott és még el nem bírált 
 kérelmekről szóló tájékoztatást.  
2. Felkéri Polgármesterét és a Jegyzőt, hogy a nyertes, bírálat alatt lévő, egyéb  pályázatok 
és a megvalósítási fázisba lépett projektek kezeléséhez szükséges szakmai  hátteret biztosítsa, 
valamint az ehhez kapcsolódó menedzsment feladatokra a  szerződéseket kösse meg. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

 
Pásztó, 2017. június 12. 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 
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