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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzati Minisztérium 8/2010. (II. 26.) sz. rendeletében meghatározta az 
önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrása kiegészítésének 2010. évi támogatási rendjét. 
 
A rendelet szerint EU Önerő Alap támogatási igény nyújtható be az önkormányzati feladatok 
ellátását segítő, illetve biztosító: egészségügyi fekvő- és járóbeteg-szakellátási intézmények, 
kulturális intézmények, vízgazdálkodási, környezetvédelmi célú, valamint az óvodai nevelési 
és alapfokú oktatási, szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények, helyi közutak, 
kerékpárutak és közterületek infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás saját 
forrásának kiegészítéséhez. 
 
A saját erő támogatásra olyan elnyert uniós pályázatok alkalmasak, melyeknél a fejlesztés 
nem kezdődött meg, vagy amennyiben a fejlesztés megvalósítása folyamatban van, annak 
műszaki-pénzügyi lezárása nem történt meg. 
 
2009-ben pályázott az Önkormányzat a Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, valamint a Pásztó 
Kistérségi Központ Rehabilitációja című pályázatok saját forrásának kiegészítésére. A 
Hunyadi út pályázata 4.950.000,- Ft vissza nem térítendő önerő támogatást nyert. A Város-
rehabilitáció önerejének kiegészítését nem támogatták, mert a támogatási szerződésben 
konzorciumi tagként az önkormányzaton kívül más jogi személy is támogatásban részesült 
volna. 
A Városközponti rehabilitációra a támogatási szerződést 2010. július 21-én megkötöttük. 
Az idei 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet 7. § d) pontja úgy rendelkezik, hogy ha a pályázó 
mellett önkormányzati körön kívüli pályázó fél is megjelenik, az önkormányzat tulajdoni 
hányadát érintő beruházásra eső saját forrás összege után részesülhet támogatásban. 
 
A rendelet 3. § (1) bekezdésében eltérő saját erő támogatás igényelhető kulturális 
intézmények (40 %), alapfokú oktatási intézmények (50%), helyi közutak (50 %), 
közterületek (30 %) és csapadékvíz elvezetés (60 %) fejlesztése esetén.  
Elkészítettük a rendelet 3. § (2) bekezdése szerint, a városközponti rehabilitáció pályázat 
műszaki tartalmában megjelölt önkormányzati tulajdonú projektelemek önerő pályázat 
támogatható céljaihoz kapcsolódó és támogatási intenzitású célonként kidolgozott részletes 
költségvetést a beruházásokra és az előkészítési költségekre. 
 
Így előzetes számításaink szerint mintegy 25 millió Ft önerő támogatás igényelhető az alábbi 
projektelemek saját forrás kiegészítésére. 
 
Projekt sz., Megnevezés 

3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 
5. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb) 
7. Művelődési Központ környezetének megújítása 
9. Csillag téri közpark megújítása 
10. A Fő utca megújítása 
12. A Deák Ferenc utca megújítása 
13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 
14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása 
15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 
16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója 
17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 



18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– Fő u. 
19. A Kossuth utca rekonstrukciója 
20. A Szent Imre tér rekonstrukciója 
21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása  
22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 
23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása 
24. A Zeneiskola épületének megújítása  
27. Térfigyelő rendszer kialakítása  

 
A pályázati adatlap és a kapcsolódó költségvetés készítése várhatóan a bizottsági, testületi 
ülésekre befejeződik, amelyen az összegszerűen kidolgozott határozati javaslat kiosztásra 
kerül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat (tervezet): 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Város-rehabilitációs pályázathoz EU 
Önerő Alap támogatás igénylésre tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza. 
 
 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 151/2008. (V. 29.) sz. határozatával 
Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja című az első fordulóban ÉMOP-3.1.2/A-2008-
0031, második fordulóban ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-001 azonosító számú pályázatot nyújtott 
be. A 202 457 394 Ft önerő biztosításával benyújtott 908 323 332 Ft beruházási összköltségű 
pályázatot 705 865 938 Ft támogatásban részesítették. E pályázat megvalósításához szükséges 
önerő kiegészítésére a Képviselő-testület a 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet alapján EU Önerő 
Alap pályázatot nyújt be a beruházási költségekhez (kivitelezési és a kapcsolódó előkészítési, 
egyéb költségek) az alábbiak szerint: 

1. kulturális intézmények saját forrás kiegészítésére a Turisztikai fogadóhelység 
kialakítása, Új turisztikai fogadóhelység körüli zöldterület rendezése, a Csohány 
Galéria megújítása és a Művelődési központ környezetének megújítása.          
A fejlesztések beruházási összköltsége Ft, ebből az Önkormányzat által biztosított 
saját erő ………. Ft, támogatási igény ………. Ft. 

2. alapfokú oktatási intézmények saját forrás kiegészítésére a Zeneiskola épületének 
megújítása. A fejlesztések beruházási összköltsége ……………… Ft, ebből az 
Önkormányzat által biztosított saját erő ……………… Ft, támogatási igény 
………….. Ft. 

3. helyi közutak saját forrás kiegészítésére a Csillag téri közpark megújítása, A Fő utca 
megújítása, A Deák Ferenc utca megújítása, Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület 
megújítása, A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója, A Polgármesteri 
Hivatal előtti tér rekonstrukciója, Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé 
(Kölcsey u. megnyitása), A Kossuth utca rekonstrukciója, A Szent Imre tér 
rekonstrukciója és a Csillag tér lekötő útjának felújítása helyi közúthoz tartozó 
részeivel. A fejlesztések beruházási összköltsége ……………… Ft, ebből az 
Önkormányzat által biztosított saját erő ……………… Ft, támogatási igény 
………….. Ft. 

4. közterületek saját forrás kiegészítésére Csillag téri közpark megújítása, A Fő utca 
megújítása, A Deák Ferenc utca megújítása, Zeneiskola körüli közterület megújítása, 
Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása, A Polgármesteri Hivatal 
parkolójának rekonstrukciója, A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója, 
Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása), Új tér 
kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– Fő u., A Kossuth utca rekonstrukciója, A Szent 
Imre tér rekonstrukciója, A Csillag tér lekötő útjának felújítása, Műemléki tömb 
elektromos hálózatának felújítása és a Térfigyelő rendszer kialakítása közterületekhez 
tartozó részeivel.                 
A fejlesztések beruházási összköltsége ……………… Ft, ebből az Önkormányzat által 
biztosított saját erő ……………… Ft, támogatási igény ………….. Ft. 

5. csapadékvíz elvezetés saját forrás kiegészítésére a Csillag téri közpark megújítása, A 
Fő utca megújítása, A Deák Ferenc utca megújítása, Kéttannyelvű gimnázium előtti 
közterület megújítása, A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója, A Kossuth 
utca rekonstrukciója csapadékvíz elvezetéshez tartozó részeivel.          
A fejlesztések beruházási összköltsége ……………… Ft, ebből az Önkormányzat által 
biztosított saját erő ……………… Ft, támogatási igény ………….. Ft. 



 A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pályázatot a 
szükséges nyilatkozatokkal aláírja és benyújtsa. 
 
 A fejlesztések pénzügyi ütemezését és pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves 
ütemezését, valamint a saját forrás biztosításának módját e határozat 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 

Határidő: 2010. október 1. 
 Felelős: Sisák Imre polgármester 
 

 
Pásztó, 2010. augusztus 23. 
 
 
 
    Sisák Imre 
  polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
  dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 

 


