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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szakemberei a 2014-ben meg-
rendezésre kerülő X. Szőlő és Borünnep és XXX. Szüreti felvonulás forrásszerzési 
lehetőségeit vizsgálva az alábbiakról tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait. 
A jubileumi rendezvény megvalósításánál a megszokott programok mellet néhány új 
programelemet is tervezünk, így annak teljes költségvetése 3-4 millió forint is lehet. 
Ezért tarjuk fontosnak a külső források minél nagyobb arányú megszerzését, így a 
programhoz kapcsolódó pályázatok írását is. 
Meg kell állapítani, hogy a hazai, egyszerűbb pályázatokkal megszerezhető források 
lehetőségei beszűkültek. Az új tervezési ciklus (2014-2020) első évére vonatkozó pá-
lyázati lehetőségekkel kapcsolatosan még nincs megfelelő információnk.  
Pályázati tapasztalatainkra alapozva viszont már ez évben meg kell kezdeni a pályázat-
írást annak érdekében, hogy lehetőség szerint már 2013-ban, remélhetőleg pozitív kiér-
tesítéssel rendelkezzünk a program szervezéséhez, előkészületeihez.  
A hivatal szakembereinek kapcsolatai révén több pályázati lehetőséget megvizsgálva, 
az alábbiakat tartotta esélyesnek, így ezekhez nyújtott be pályázatot. 
 
1. LEADER pályázat 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a LEADER Akció Csoportok 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában tervezett intézkedések megvalósításához pályá-
zatot írt ki. Jelen pályázati kiírásra az 5.000 fős lakosságszámot meghaladó települé-
sekre is jelentkezhetnek. A Turisztikai és helyi rendezvények támogatása megnevezésű 
intézkedési területre önkormányzatok esetén a nettó, maximum 1.000.000,- Ft  összeg 
volt a pályázható felső határ. 
 

1. A X. Szőlő és Borünnep és XXX. Szüreti felvonulás 2014. évi megrendezésé-
re vonatkozó pályázat elkészítését és leadását a Képviselő-testület 2013-ban 
megtárgyalta és a 149/2013. (VI.21.) számú határozatával támogatta. A terve-
zett maximális pályázható forrás 1.000.000,- Ft volt, melyhez a 27% ÁFA-t a 
pályázónak kell finanszírozni. A pályázat teljes előfinanszírozást igényel a ta-
pasztalatok alapján 5-6 hónapig. 
A döntésnek megfelelően a pályázat előkészítése már márciusban elkezdődött, 
majd a kötelező és megszigorított bírálatú projekt adatlap leadása 2013. június 
26-án megtörtént. Ezt követően a kérelem leadásához szükséges dokumentu-
mokat, információkat, elektronikusan előkészített szövege átadásra került a 
kozárdi LEADER munkaszervezetnek. A kérelem elektronikus rögzítését ők 
végezték. A digitális kérelem beadása, az elektronikus visszaigazolás alapján 
(8569474038) 2013. július 25-én megtörtént, melyet a munkaszervezet 2013. 
július 07-én záradékolt. A kérelem az MVH ellenőrzését követően - informáci-
ónk szerint - a Vidékfejlesztési Minisztérium döntésére vár. 
Pályázatban nevesített, minimálisan kötelező kistérségi együttműködő partnerek 
(vállalkozó, civil szervezet, önkormányzat) a következők:  

 Fabogár KFT 
 Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 
 Szurdokpüspöki Község Önkormányzata 
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A pályázat főbb elemei (nettó költség) 
1. Pop vagy mulatós előadó (40-50 perc, élő, fél playback 260.000 Ft 
2. Táncdal előadó (40-50 perc, élő, fél play-back)   270.000 Ft 
3. Népzenei műsor (60 perc, népzenekar, élő műsor)    60.000 Ft 
4. Hang- fény- és színpadtechnika     300.000Ft 
5.   Nyomdai és promóciós költségek       50.000 Ft 
4. Projekt megvalósítás, elszámolás       47.244 Ft 
  Nettó összesen:             987.244 Ft 
 

   Nettó 987.244 +266.558 ÁFA= Bruttó 1.253.800 Ft 
 

Itt kell megemlíteni, hogy a fent jelzett határozatban a Csohány emlékház és grafi-
kus műhely kialakítására vonatkozó LEADER pályázatok beadását (maximum 15 
M Ft ÁFA nélküli, 100%-ban támogatott pályázati forrás) is támogatta a tisztelt 
Képviselő-testület.  
A kistérségi társulás munkaszervezetének megszüntetése, a nagyfokú egyéb leter-
helés (HEP), valamint a nagymértékű előkészítést igénylő projekt (MVH regisztrá-
ció, tervezés, költségvetés készítés, pályázatírás, stb.) miatt a Csohány házra vo-
natkozó pályázat nem került benyújtásra. Megjegyzem, hogy a kapcsolódó intéz-
kedésnél a pályázati forrásigény többszöröse volt a keretnek, így esélyünk is mini-
mális volt.  
 

2. EACEA pályázat 
Pásztó Városi Önkormányzat több éve tagja a Palóc Út Klaszter Egyesületnek, 
melyben a Rendezvények munkacsoportban képviselteti magát. Az egyesület veze-
tőjével és titkárával történt egyeztetés során kiderült, hogy a szervezet egy jelentős 
uniós pályázatot kíván benyújtani. Azonnal jeleztük, hogy a feltételek ismeretében 
városunk megvizsgálja a csatlakozás lehetőségét a X. Szőlő és Borünnep és XXX. 
Szüreti felvonulás 2014. évi megrendezésére vonatkozóan. 
Ez megtörtént, az előkészületek befejeződtek és a pályázathoz szükséges adatokat, 
információkat 2013. augusztus 23-án leadtuk a külsős pályázat írónak. A pályázat 
2013. augusztus 31-én beadásra került. 

Program:  Európa az állampolgárokért 2007-2013 program 
 Aktív állampolgárok Európáért akciója 
 Testvérvárosi kapcsolatok tematikus hálózata 
Projekt címe:      Kulturális Sokszínűség Európai Hálózata 
A pályázat időszaka:    2014. 01. 01 - 2014. 11. 01 
Pályázatot benyújtotta: Palóc Út Klaszter Egyesület 
A pályázat teljes ktg:     150.000 EUR Bruttó 
A 19 db rendezvény összege összes: 126.000 EUR 
Ebből Pásztó tervezett költségvetése:            5.000 EUR BRUTTÓ  
              Rendezvény neve:  10. Szőlő és Borünnep 
              Időpont:  2014.09.21. (1 nap) 
              Résztvevők száma:  3.300 fő magyar, 55 fő külföldi 
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A pályázati program célja röviden: 
Az Európa a polgárokért program általános célkitűzéseihez kapcsolódva, egyéves 
programsorozatunk fő célja, egymás kultúrájának, azaz Európa kulturális sokszínűsé-
gének megismerésén kívül - a tapasztalatcserén-, és az európai polgárok közötti köl-
csönös megértésen alapuló, határokon átívelő, kapcsolatok erősítése.  
 
A pályázatírási időszakban a projektgazda 5-6 pályázati partnerrel és 8-10 rendezvény-
nyel számolt, amely a pályázatírás végén 19-re emelkedett. Az idő rövidsége, valamint 
a partnerek száma (adatok beadása) miatt a pályázat szinte kezelhetetlenné vált. Végült 
a program a tervezhető maximális támogatási keretet is jelentősen túllépte volna, ezért 
a pályázatírók a menedzsmenttel egyeztetve költségcsökkentést hajtottak végre az ere-
detileg leadott igényekhez képest. 
 
Pásztó város tervezett programja: 
 
Jelen pályázatba az eddigi program megvalósítás során tapasztalt és szükséges projekt-
elemek kerületek betervezésre, amelyek segíthetik a „szüreti” megvalósítását. 
A pályázó több évtizede szervezi és részben, vagy teljes egészében finanszírozza is a 
város és a kistérség legnagyobb szőlő szürettel kapcsolatos, valamint a város borászati 
hagyományaira alapozott programját. 
A város intézményein, vállalkozásain és civil szervezetein keresztül magas színvona-
lon kívánja megvalósítani a 2014. szeptemberében tervezett jubileumi X. Szőlő és 
Borünnep és XXX. Szüreti felvonulás megnevezésű programját. E szervezet felelős a 
tervezett program koordinálásáért, megvalósításáért, előfinanszírozásáért és a szüksé-
ges egyéb feladatok ellátásért. 
 
Tervezett partnerek: Ruffec városa Franciaország és Muzsla település Szlovákia  
 (a partnerekkel szükséges egyeztetések megtörténtek) 
 
A rendezvény alábbi főbb elemei: 

 Szentmise  
 Szüreti köszöntő műsor (óvodások és iskolások) 
 Szüreti felvonulás (200-300 résztvevővel)  
 Szabadtéri vásár, helyi termékekkel  
 Európai polgárok program 
               Európa Sátor (francia, szlovák, magyar partnerek bemutatkozása)  

Partner bemutatkozások (köszöntő, prezentáció, kerekasztal be-
szélgetés, stb) 

Pásztói Muzslai táncosok és szlovák Muzslai Éneklő lányok fel-
vonulásban való részvétel hagyományőrző ruhákban 

 Színpadi előadások (hagyományőrző csoportok, popzenei-táncdal elő-
adók, népzenei előadók, stb.) 

 Szabadtéri Bál 
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A program pénzügyi terve 

 
1. Sátorvásárlás 6x3 m alapterületű 1 db     100.000 Ft 
 
2. Sátor berendezések vásárlása, készítése (asztalok, székek, polcok, stb.)  200.000 Ft 

 
3. Sátor felíratok, bemutató anyagok készítése        80.000 Ft 

 
4. Marketing anyag készítése az évforduló alkalmából 1000 db  200.000 Ft 

 
5. Borospoharak vásárlása, feliratozás 500 db       100.000 Ft 

 
6. Szőlő vásárlás, kóstoltatásra és mustkészítésre 300 kg     30.000 Ft 

 
7. Biztonsági felügyelet 2 napra       100.000 Ft 

 
8. Útlezárás (Közútkezelő Kht, rendőrség, polgárőrség)     50.000 Ft 

 
9. Mobil WC bérlés 5 db         80.000 Ft 

 
10. Résztvevők szállítási költsége (hagyományőrző csoportok, stb.)    50.000 Ft 

 
11. Szüreti felvonuláson résztvevők, fellépők, VIP, stb. ebédje 300 fő             375.000 Ft 

 
12. Ruffeci Francia vendégek utazási költsége (4.500 km, 1 autóval)  250.000 Ft 

 
13. Ruffeci Francia vendégek szállás költsége (4 fő részére, 2 éj, reggeli)   50.000 Ft 

 
14. Muzslai Szlovák vendégek utazási költsége ( 400 km, 1 autóbusszal)   70.000 Ft 

 
   Összesen: Bruttó (27% ÁFA)            1.735.000 Ft 
 

Mint látható az igényként jelzett bruttó 1.735 e Ft-tal szemben, a fent jelzett költség-
elemeket megtartva bruttó 5.000 €, azaz közel 1.500 e Ft csökkentett költséggel került 
betervezésre Pásztó. Információk szerint a pályázatot a felettes hatóság, - a kiírás alap-
ján -, a bruttó költségvetés 100%-a mértékig vissza nem térítendő támogatásban része-
sítheti. A pályázat a város által történő előfinanszírozást igényel! 
 
A pályázat ellenőrzése és esetleges hiánypótlása jelenleg is tart. Európai pályázat miatt 
a projektgazda, ideális esetben ez évi támogató nyilatkozat megérkezését tartja tervez-
hetőnek.  
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja: 
 

1. A LEADER Térségi rendezvények támogatása megnevezésű célterületre kiírt, 
X. Szőlő és Borünnep és XXX. Szüreti felvonulás 2014. évi megrendezésére 
vonatkozó pályázat-kérelem beadását. A kérelem támogatása esetén az 1.000 e 
Ft vissza nem térítendő külső forráshoz, a pályázat előfinanszírozását és ezen 
belül maximum 270 e Ft ÁFA megfizetését vállalja. 

 
2. A Kulturális Sokszínűség Európai Hálózata című projekt, Palóc Út Klaszter 

Egyesület által beadott pályázatát, amely a X. Szőlő és Borünnep és XXX. 
Szüreti felvonulás 2014. évi megrendezésére vonatkozik. A pályázat támogatá-
sa esetén a bruttó 100%-os mértékű vissza nem térítendő külső forráshoz a pá-
lyázat előfinanszírozását vállalja, a tervezett bruttó 5.000 € mértékéig. 

 
3. A pályázat(ok) támogatása esetén felkéri Polgármesterét, hogy a szükséges in-

tézkedéseket tegye meg a tervezett program(ok) jó színvonalú megvalósítása 
érdekében. 

 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
Pásztó, 2013. október 14. 
 
 
 
          Sisák Imre 
         polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


