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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Pásztó Városi Önkormányzat megtárgyalta és a 303/2016.(XII.15.), valamint a 323/2016. (XII.29.) 
számú határozataival elfogadta a Vidékfejlesztési Pályázati kiíráshoz (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) kap-
csolódó kérelem főbb elemeit. 
Az időközben történt egyeztetések, valamint a pályázati felhívásban történt változások az alábbi 
módosításokat teszik szükségessé. 
 
A 303/2016.(XII.15.) számú határozat javasolt módosításai: 

1. A fent jelzett határozat 1. pontjában elfogadott, a 2. célterületre vonatkozó erő- és munkagé-
pek beszerzésére tervezett maximum 3 M Ft önerőt, 1 db Zetor Major 80 típusú erőgép 
(traktor) és 1 db BTL-2500 típusú munkagép (tolólap) beszerzésére fordítja. 

2. Az erő- és munkagépek beszerzését és működtetését konzorciumi partner bevonásával nem 
tudja vállalni. 

3. A jelezett határozat 3. és 4. pontjai változtatás nélkül hatályban maradnak. 
 

A 323/2016. (XII.29.) számú határozat javasolt módosításai: 
 Az egyeztetések során kiderült, hogy önkormányzati konzorciumi partnerrel történő együtt-
 működés csak akkor lehetséges, ha a két szomszédos önkormányzat is használja (érinti, vagy 
 keresztül megy rajta) a helyrajzi számmal megjelölt felújítandó külterületi önkormányzati 
 földutat. Önkormányzatunk által a pályázatba bevont földutak nincsenek szomszédi - érin-
 tőleges földrajzi kapcsolatban más önkormányzat útjaival, ezért konzorciumi partner pályá-
 zatba történő bevonása nem lehetséges.  

1. A határozat 1. számú pontjában, pályázatba bevonandó 072, 0120, és 0165 hrsz. számú 
külterületi közutakban változás történt. A 0120 hrsz. földút jelenlegi nyomvonalának nagy 
része nem önkormányzati területen van. Ezért e helyett a 0128 hrsz. út bevonása javasolt a 
pályázatba. 
 

I. Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkor-
mányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek be-
szerzése (kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázati felhíváshoz kapcsolódó, 303/2016.(XII.15.) 
számú határozatának módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat „Külterületi utak fejlesztése és karbantartáshoz szükséges erő- 
és munkagép beszerzése Pásztón” címmel támogatási kérelmet nyújt be a felhívás 2. célterü-
letére vonatkozóan. 

2. A tervezett maximum 3 Millió Ft önerőt, 1 db Zetor Major 80 típusú erőgép (traktor) és 1 db 
BTL-2500 típusú munkagép (tolólap) beszerzésére fordítja. Az erő - és munkagépek beszer-
zését és működtetését konzorciumi partner bevonásával nem tudja vállalni. 

3. A 303/2016.(XII.15.) határozat 3. és 4. pontjai változtatás nélkül hatályban maradnak.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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II. Határozati javaslat: 

 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkor-
mányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése (kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázati felhíváshoz kapcsolódó, 323/2016. (XII.29.) 
számú határozatának módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat „Külterületi utak fejlesztése és karbantartáshoz szükséges 
erő- és munkagép beszerzése Pásztón” címmel támogatási kérelmet nyújt be a felhívás 
1. célterületére vonatkozóan. 

2. A 323/2016.(XII.29.) határozat 2. pontja változtatás nélkül hatályban marad.  
3.  A támogatási kérelem 1. célterülete a 3060 Pásztó, Külterület 072 hrsz; a Külterület 

0128 hrsz; és a Külterület 0165 hrsz; önkormányzati tulajdonú helyi közutak felújítását 
célozza, maximum 15 Millió Ft önerő biztosításával. 

4. A tervezett pályázat külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozóan konzorciumi 
partnert nem tud bevonni.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
 

Pásztó, 2017. január 25. 
 
 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 
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