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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium határozatában támogatta Pásztó 
Városi Önkormányzat Pásztó és térsége megnevezésű, turisztikai füzet elkészítésére 
vonatkozó pályázatát. Ennek alapján, valamint a Képviselő-testület 131./2012. (V.24.) 
számú határozata szerint készült el a Pásztó és térsége megnevezésű turisztikai füzet.  
Az önkormányzat részéről a projekt a kifizetési kérelem benyújtásával 2012. december 
21-én zárult. A támogatásnak helyt adó határozatot 2013.03.05-én kaptuk meg. A 
3.000.000,- Ft (nettó bekerülési költség 100 %) támogatás kifizetése a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal részéről ezt követően megtörtént. Az MVH jelzése alapján 
vártuk a projekt önkormányzatnál történő ellenőrzését, amelyre végül (augusztusi in-
formáció) nem került sor. 
A fent jelzett határozatban elfogadott kistérségi települési ÁFA befizetések az előírt 
810.000,- Ft összegben megtörténtek. Palotás község a pályázat támogató nyilatkozata 
ellenére sem fizette meg a 62.000 Ft nagyságú lakosságarányos ÁFA-t. Ezt vállalko-
zói, és magánszemélyek által történő befizetésekkel pótoltuk. Ecseg nem kívánt részt 
venni a kiadványban, Kutasó pedig nem jelenhetett meg benne (nem LEADER tag). 
Galgaguta tagja a LEADER csoportnak, így a turisztikai füzetben is megjelentek. 
A kiadvány főbb paraméterei: 

100X210 mm befoglaló méret, 150 grammos matt műnyomó papír, 4x4 szín, 36 ol-
dal borítóval, 20 oldal melléklet, tűzött kivitel, magyar nyelvű, szlovák-, német-, an-
gol- és francia nyelvű összefoglalóval, 10.000 példányban. 

A partner önkormányzatok két ütemben (ÁFA befizetés és lakossági létszám szerint) 
átvették a kiadványokat. Pásztó városát 3.500 db turisztikai füzet illeti meg. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja: 

A LEADER Térségen belüli együttműködések támogatása megnevezésű célterület-
hez kapcsolódó, Pásztó és térsége megnevezésű turisztikai füzet elkészítésével 
kapcsolatos tájékoztatást. A projektet lezártnak tekinti. 

 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Polgármester 
 
Pásztó, 2013. október 10. 
          Sisák Imre 
         polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


