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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2014-2020 időszakra tervezhető források a Széchenyi 2020 program keretében az Európai 
Unió és a magyar költségvetés társfinanszírozásával nyílnak majd meg. Magyarország a szá-
mára rendelkezésre álló uniós források felhasználását 10 Operatív Program keretében tervezi. 
Így lehet majd pályázni országos szinten az Ágazati Operatív Programok, valamint a tervek 
szerint az egyszerűbb rendszerben működő megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programok (TOP) fejlesztési forrásaiért.  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésén megtárgyalta és a 
26/2014.(I.30.) számú határozatával elfogadta Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrádi 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (később fejlesztési ügynökség) részére rögzített 5 348 
M Ft tervezett összköltségű 15 városi programját (összesen 23 program-projekt). A Turistaház 
kialakítása megnevezésű (Pásztó-Hasznos volt iskolaépület) új projekt 16-ra, és összesen 
5 388 M Ft-ra növelte a tervezett városi fejlesztések számát és költségét. Rövid időn belül 
(2014. március), az óvodakorszerűsítésre vonatkozó nyertes pályázat miatt annak eredetileg 
betervezett 279 M Ft-os költségvetése 218 M Ft-ra csökkent. Így a 2014-2020-ra tervezett 
teljes városi projekt költség 5 327 M Ft-ra csökkent. Projektösszesítő táblázat 1. számú 
melléklet. 
A fejlesztési munkák városi- és járási koordinálása érdekében Nógrád Megye Önkormányzata 
Közgyűlésének javaslatára minden kistérségben egy-egy tervezői Területi Munkacsoport jött 
létre. Nógrád Megye Önkormányzata iránymutatása alapján a vállalkozói, önkormányzati, 
civil szektor képviselőinek bevonása mellett, egyéb szervezetek által megbízott személyekkel 
(14 tag) alakult meg a pásztói Területi Munkacsoport (TMCS). Feladata a kistérségben meg-
fogalmazott fejlesztési programok, részprogramok véleményezése, megtárgyalása és szakmai 
koordinációja. A TMCS munkáját 2014. május 15-én kezdte meg és az óta két alkalommal 
ülésezett. Az üléseken a fejlesztési ügynökség szakemberei mindig részt vettek és ők biztosí-
tották a járási projektekkel kapcsolatos döntésekhez szükséges alapinformációkat. Ezek 
szakmai hátterét a feltöltött önkormányzati projekt adatlapok és a pályázat kiválasztási adatla-
pok adták. Ezek alapján tettek javaslatot a Járási TOP-ba elhelyezhető projektekre és azok 
forráskeretére.  
A TMCS működése elősegítette a városi projektek egy részének megyei TOP-ba való szakmai 
koordinációját. Segítséget nyújtott az óvodafejlesztésekre irányuló járási projektek összesíté-
sében, az információgyűjtésben, azok megalapozottságának vizsgálatában, valamint a támo-
gatható projektek - ügynökség szakembereinek előterjesztését követő - jóváhagyásában. A 
Területi Munkacsoport a helyi önkormányzati választásokat követő módosított összetételét a 
2. számú melléklet tartalmazza. A közel két éves megyei projektgyűjtés eredményeként több 
száz megyei önkormányzati, vállalkozói és civil fejlesztési terv került rögzítésre, melyek for-
rásigénye többszörösen meghaladta a megye rendelkezésére álló 11,4 Mrd Ft-os forráskeretét.  
 
Meg kell állapítani, hogy természetesen nem minden tervezett városi projektet lehet elhelyez-
ni a megyei TOP-ba. Az ide nem illeszthető projektek, más Ágazati Operatív Programok for-
rásiból kerülhetnek támogatásra. Az is elképzelhető, hogy lehetnek olyan városi projektek is, 
amelyeket e források egyáltalán nem támogatnak majd. 
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A Pásztói Járás tervezett TOP projektjeit - megyei és külső szakemberek - a 2014. október 1-
jén összehívott TMCS ülésen ismertették. Megállapítható, hogy a pásztói járás önkormányza-
tainak rendelkezésére álló 2,2 Mrd Ft-tal szemben 3,6 Mrd Ft fejlesztési igény jelentkezett. 
Ebből 1,3 Mrd Ft az önkormányzatok csapadékvíz-elvezetésének terveihez kapcsolódott. 
Pásztó városára számított lakosságarányos forráskeret 673 M Ft volt, mellyel szemben a 
TMCS - az ügynökség által befogadott-javasolt projektlistája alapján - 1 652 M Ft fejlesztési 
igényt támogatott. Ezen túlmenően kiemelt járási projektként, a megyei gazdaságfejlesztési 
program keret terhére került elfogadásra az Ipari területek fejlesztése megnevezésű pásztói 
projekt, inkubátorházzal és a lehetőségek által biztosítható útfejlesztéssel. Ez a tervezett vá-
rosi fejlesztések 24 projektje közül 10 projektet érint. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. járási projekt nyilvántartásában módosítás történt, mivel 2 új nagyprojekt a 
Szociális város-rehabilitáció (200 M Ft) és a Zöldterületek fejlesztése (170 M Ft) került 
nevesítésre. A teljes járási keret a kötelező tartaléklista képzése miatt 3,63 Mrd Ft-ra lett 
emelve. E forráskeret tartalmazza a járási identitástudat erősítése érdekében nevesített 60 
M Ft-ot. Nagy valószínűséggel majd csak e forrásából válnak támogathatóvá a jelentősebb 
járási kulturális rendezvények, programok.  
A járási programok elfogadását követően a Nógrád Megye Integrált Területi Program-
jának (ITP) munkaanyaga is elkészült, amely 2014-2020 között a megye és a járások számá-
ra biztosítanak TOP fejlesztési forrásokat. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
2014. október 9-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az ITP egyeztetési változatát és annak pro-
jektjeit tartalmazó 2. számú mellékletét. A megyei ITP felépítését bemutató ábra, 4. számú 
melléklet. Forrás: Nógrád Megye Integrált Területi Programja 2014. október 2. 
A megyei ITP-n belül a gazdaságfejlesztési részprogram kiemelt hangsúlyt kap. Ez a me-
gyei fejlesztési koncepcióban és programokban megfogalmazott célokhoz, igényekhez illesz-
kedő integrált projektcsomagokból áll, amelyben 1-1 járási vezérprojekt is megtalálható. Má-
sik fő eleme a településfejlesztési részprogram, amely a kiegyenlített gazdasági térszerkezet 
és településszerkezet kialakítását segítheti majd. 
Az ITP gazdaságfejlesztési részprogramja tartalmazza az „Ipari területek fejlesztése – 
Pásztó” megnevezésű, 1 350 M Ft forrásigényű programot. A 21-es főútvonal mentén ki-
alakítandó új zöldmezős iparterület mellett, inkubációs kapacitás (inkubátorház) is tervezett, 
1 050 M Ft, valamint az iparterülethez vezető közút fejlesztése 300 M Ft becsült támogatási 
igényekkel. Ezen túlmenően az ITP településfejlesztési részprogramja tartalmazza a 
TMCS által elfogadott, fejlesztési ügynökség által támogatott mind a 12 projektet (11 eredeti 
városi projektet és az 1 Járási identitás programot. A megyei ITP-ben szereplő TOP-ból finan-
szírozható projektjavaslatok 3. számú melléklet. 
Időközben néhány városi projekt egyeztetése, módosítása vált szükségessé, melyek jelentősen 
nem térnek el az eredeti szakmai irányoktól és a költségtervektől. Ezek a következők. 

1. Fő utca forgalmának racionalizálása, balesetveszélyes csomópontok megszüntetése  
2. Különleges mikroklímájú muzslai pihenőpark kialakítása, tó és környezetének rendezése 
3. Borpincék feltárása, borkultúra bemutató hely kialakítása 
4. Szőlő és Borünnep, Szüreti felvonulás Pásztón 
5. Múltidéző Zsigmond Napok 
6. Pásztói Nyári Fesztivál 
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Az ilyen komplex országos, megyei és járási szintű tervezési és véleményezési folyamat 
eredménye, hogy a szakmai anyagok szinte folyamatosan változnak. Így van ez a támogatható 
járási TOP programok háttéranyaga, valamint az abban rögzített feltételek, támogatott intéz-
kedések tekintetében is.  
A Széchenyi 2020 program és az azt alkotó megyei és ágazati TOP-ok jelenleg az Európai 
Bizottság ellenőrzése alatt vannak. Ez idáig 6 Operatív Program került elfogadásra. Így csak 
azok teljes elfogadását követően nyílik lehetőség a végleges szakmai anyagokhoz való hozzá-
férésre és a tervezett városi projektek OP-hez történő illeszkedésének vizsgálatára. E mellett a 
megyei fejlesztési ügynökség is várja az előzőekben említett szakmai anyagok elfogadását, 
mert a megyei TOP véglegesítése is csak ezt követően történhet meg. Ez után kapják majd 
meg a teljes megyei ITP-ben, OP-ban rögzített projektek felülvizsgálatához szükséges szak-
mai követelményrendszert, amely projektek átsorolását, időbeli átütemezését, kiesését, stb. 
eredményezheti. A fürdők-, szálláshelyek fejlesztése, létesítése, erdei iskolák fejlesztése a 
TOP forrásból különösen nem támogatható tevékenységek. 
Megállapítható, hogy a tervezők által rendelkezésre bocsájtott megyei TOP tervezet a Pásztói 
idény strandfürdő és környezetének fejlesztése megnevezésű projektet (500 M forint), semmi-
lyen módon nem támogatja. A szakemberek jelezték, hogy e fejlesztés támogatása jelenleg 
más ágazati Operatív Program tervezetben sem található. 
Feltétlenül szükséges jelezni, hogy az 1,3 Mrd Ft járási igényű önkormányzati csapadékvíz 
elvezetés projekthalmaz megvalósítása a rendelkezésre álló 459 M Ft megyei keretből nem 
lehetséges. Ezért a fejlesztési ügynökség szakemberei Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 
által közel 10 éve elkészített Vízrendezési Tanulmányát felhasználva, A Pásztói járás ki-
emelt vízrendezési projektjavaslata címmel, bruttó 14,8 Mrd Ft összköltségű program-
tervet készített az országos OP keret, vagy kiemelt országos nagyprojekt forráskeret terhére. 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ITP-hez kapcsolódó Megyei Turisztikai Prog-
ramcsomagban szereplő javaslatokat a dokumentumban nem nevesítette. Ennek oka, hogy a 
projektek jelentős része nem illeszkedik a tervezők szakmai elvárásaihoz. Ezek általában 
pontszerű, egymásra nem épülő fejlesztési célokat határoznak meg. Ezért a Közgyűlés a tu-
risztikai témájú projektek újratervezésére hívta fel a figyelmet 2014. december 15-i benyújtási 
határidővel. A turisztikai pályázati felhívás igen szigorú megkötéseket tartalmazott, melyből 
ki kell emelni, hogy a tervezett projekteknek az ipolytarnóci, a hollókői és a szentkúti 
nagyprojektek valamelyikéhez kell kapcsolódni. E mellett a kiíró a projektjavaslattal kap-
csolatban szigorú működtetési és egyéb feltételeket támasztott (például: évi minimum 300 na-
pos nyitva tartás, szálláshely kialakítását nem támogatja, stb.). Lehetőségeinkhez képest a le-
hető legtöbb turisztikai projektet (régiek, újak) mutattuk be a fejlesztési ügynökség részére.  

1. Monostor malom és környezete rekonstrukciója 
2. Ökoturisztikai Ifjúsági Tábor fejlesztése 
3. Rajeczky ház rekonstrukciója  
4. Turistaház kialakítása 
5. Különleges mikroklímájú muzslai pihenőpark kialakítása, tó és környezetének rendezése 
6. Borpincék feltárása, borkultúra bemutató hely kialakítása 
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A helyi adottságokat, anyagi erőforrásokat figyelembe véve, a rendezvényekre tervezett éves 
6,4 M Ft költségvetési keretet nem növelve, a hagyományos programokat megtartva (Zsig-
mond Nap, Szőlő és Borünnep), a város kulturális, kereskedelmi életének új színfoltjaként 
került betervezésre a Pásztó Nyári Fesztivál. Ennek címét a fesztivál szó miatt változtatni 
szükséges, mely az országos Vidékfejlesztési Program elfogadása után lehetséges. 
A turisztikai pályázati felhívásra nem lehetett rendezvény projektet bemutatni, ezért külön 
levélben jeleztük a fejlesztési ügynökség részére, hogy városunk három jelentős rendezvényé-
nek megvalósítására, 6 év alatt összességében 37 M Ft-ra szeretne pályázni a 60 M Ft nagysá-
gú járási identitás programból.   
Az eredeti, a módosított és az új projekteket a „Projektek összesítője 2014-2020” megnevezé-
sű 5. számú melléklet tartalmazza. 

Mindezen információkból látható, hogy a 2014-2020-as évekre vonatkozó városi fej-
lesztési tervekkel kapcsolatos munka előkészületi szakasza lassan befejezéséhez közeledik.  
Az országos, megyei TOP-ok elfogadása, végleges változatának biztosítása után lehet a rész-
letekbe menő projekttervezést elvégezni, valamint Szociális város-rehabilitáció (200 M Ft) 
és a Zöldterületek fejlesztése (170 M Ft) megnevezésű új projektek tartalmat nevesíteni.  
Azonban a jelenlegi információink alapján is meg kell vizsgálni e jelentős projektek lehetsé-
ges tartalmi elemeit és azt, hogy a projektösszesítő 3. pontjában jelzett Pásztói közterületek 
korszerűsítése megnevezésű program mely elemei illeszthetők a fenti két projektbe. A terve-
zett TOP projektek vissza nem térítendő támogatási aránya jelenleg 80-100%, kivétel ez alól 
az ipari területek fejlesztéshez kapcsolódó útépítés, mely 50%-ban támogatható. 
Az Operatív Programokhoz illeszkedő projektek részletes szakmai, műszaki, pénzügyi terve-
zése most kezdődik igazán. Ehhez az önkormányzat koncentrált belső humán erőforrásán kí-
vül külső szakemberek bevonása is szükségessé válik. 

A projektek fejlesztési ügynökség általi minősítése, újabb rangsorolást, felülvizsgála-
tot, időbeli ütemezést igényelhet a projektgazdáktól. Ez lesz az alapja a végleges megyei ITP-
nek, valamint annak éves ütemezési anyagának.  
A megyei TOP-ban véglegesen támogatott projektek első körben lehetőséget kapnak tervezett 
fejlesztéseik vázlatos bemutatására. Ennek elfogadását követően, a projektek komplex előké-
szítése szükséges (Megvalósíthatósági Tanulmány, építészeti tervek, költségvetés, stb.). Ez a 
műszaki-szakmai háttér, valamint a rendelkezésre álló anyagi-és egyéb erőforrások adják 
majd a projektek megvalósításának végső rangsorát. A járási tartaléklistán szereplő projektek 
ekkor kerülhetnek látótérbe és újabb vizsgálatra. 
A jelenlegi információk alapján az így előkészített és elfogadott projekttervek nevesítésre ke-
rülnek és a megítélt forrásokat az adott projektgazdához kapcsolják majd. 
A sikeres munka érdekében városunk 2014-2020 időszakra tervezett fejlesztési projekt-
jeit megfelelő színvonalon elő kell készíteni. Ehhez a projektek szakmai tartalmát, pénz-
ügyi és egyéb hátterét véglegesíteni szükséges. A projektek megyei TOP-ból történő tá-
mogatása, valamint az országos Operatív Programok lehetséges finanszírozása esetén a 
szükségesség, előkészítettség, megalapozottság, finanszírozhatóság, fenntarthatóság, stb. 
elvek alapján azokat újra kell rangsorolni. Ezt követően pedig meg kell határozni azt a 
néhány kulcsprojektet, amelyek előkészítését külső- és belső szakemberek bevonásával 
mielőbb meg kell kezdeni. 
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Határozati javaslat: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A város 2014-2020-as évekre 
vonatkozó felülvizsgált fejlesztési projektjeiről szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint dönt: 
     

1. Elfogadja Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő - testülete 26/2014.(I.30.) számú 
határozatával elfogadott projekteken végzett szakmai és pénzügyi változtatásokat, az 
előterjesztés 5. számú mellékletében jelzett Projektek összesítője 2014-2020 doku-
mentum szerint. 

2. Támogatja a Nógrád Megyei Integrált Területi Programban szereplő 11 városi projekt-
jét és az Ipari területek fejlesztése - Pásztó kiemelt projektcsomagot (2 projekt), vala-
mint a tervezett pásztói járási identitás programot. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2014-2020-as fejlesztési 
időszakra tervezett programok és projektek véglegesítéséhez, azok megfelelő színvo-
nalú előkészítéséhez, a megyei és ágazati operatív programokba történő beépítéshez 
szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
Pásztó, 2015. január 19. 
 
 
        
 
          Dömsödi Gábor 
            polgármester 
 
 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 

dr. Sándor Balázs 
                   jegyző 



      1. számú melléklet 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által, 2014. január 30-án elfogadott, 2014-2020-as 
időszakra vonatkozó tervezett projektek 

1. Iskolacentrum fejlesztése 1.175 M Ft 

1.1. Oktatási intézmények korszerűsítése 485 M Ft 

1.2. Sportcsarnok és tanuszoda építés 690 M Ft 

2. Ipari területek fejlesztése 1.050 M Ft 

3. Pásztói közterületek korszerűsítése 1.008 M Ft 
3.1. Körforgalom kiépítése a Fő utca-Hunyadi út – Szentlé-
lek utcák kereszteződésében 

96 M Ft 

3.2. Leromlott városrész lakóútjainak kiépítése, felújítása 110 M Ft 

3.3. Pásztó fiatal lakóterületein lakó utak kiépítése 110 M Ft 

3.4. Pásztó közvilágításának fejlesztése 212 M Ft 

3.5. Kerékpárút kiépítése a belterületen és a szomszédos te-
lepülésekre  

480 M Ft 

4. Pásztói romkert környezetnek rekonstrukciója 502 M Ft 

4.1. Monostor malom és környezete rekonstrukciója 226 M Ft 

4.2. Rajeczky ház rekonstrukciója 46 M Ft 

4.3. Művelődési ház és könyvtár épületének korszerűsítése 230 M Ft 

5. Pásztói Idény strandfürdő és környezetének fejlesztése 500 M Ft 

6. Ökoturisztikai Erdei Ifjúsági Tábor fejlesztése 280 M Ft 

7. Pásztói óvoda energetikai korszerűsítése, akadályment.   218 M Ft 

8. Kövicses patak mederrendezés 224 M Ft 

8.1. Kövicses patak mederrendezése 2878 hrsz. 150 M Ft 

8.2. Kövicses patak további mederrendezése 3338 hrsz. 74 M Ft 

9.   Muzslai pihenőpark és borkultúra bemutatóhely kialakí-
tása 

135,5 M Ft 

10. Vállalkozások versenyképesség javítása a humán erőfor-
rás emeléssel 

45 M Ft 
 

11. Komplex társadalom-és foglalkoztatás fejlesztési program 
Pásztón 

40 M Ft 

12. Csohány emlékház és grafikus műhely kialakítása 25 M Ft 

13. Szőlő és Borünnep, Szüreti felvonulás Pásztón 24,5 M Ft (3,5 M Ft/év) 

14. Múltidéző Zsigmond Napok (2014-ben Árpád-házi kirá-
lyok) 

20,3 M Ft (2,9 M Ft/év) 

15. Zagyván túli területek csapadékvíz elvezetése II. ütem 36 M Ft 

16. Turistaház kialakítása 44 M Ft 

Tervezett projekt költség mindösszesen 5.327 M Ft 



2. n /-,,' me//o!/pV

A Nógrád megyei Terület- és Településfejlesztési operatív Program (ToP)
Pásztó Járási projektjeit koordináló

Területi Munkacsoport tagiai

Tagok:
1. Czagáné Tamás Tünde Éva Nógrád Megyei Önkormányzat Közgnilése által kijelölt
2' dr' Bablena Ferenc István Nógrád Megyei Önkormrínyzat Közgyűlése által kijelölt
3. Bakallár Tamás, Illés RudolfPásztói Szabadidő Sport Egyesület
4. Bakos József Héhalom polgiírmestere
5. Baloghné Kotroczó Katalin Pásaói Munkaügyi Kirendeltség vezetóje

TMCS vezető:
Dömsödi Gábor

ó. Barány Bamabás
7' dr' Hajas Prí1

8' Hmcsjar Mihályné
9. Klátyik András
10. Malomhegyi Lajos
1 1. Mészáros Sándor
12. Nagy Edina
13. Pintér Miklós Ervin
14' Tóth Lászlóné
15. Viczian Norbert

P ás^ó, 20 1 4. december 4.

Pásztó Varos polgármestere

Bokor, Hiksz Kft.
Kozárd,,vállalkozó, vidékfeilesztési .áuke.to
Vanyarc polgármestere
Alsótold polgármestere
Főmémök
Projekt- és pályázatkoordináló ügyintéző
Nemzeti Agrrírgazdasági Kamara vidékfejlesztési referens
Szurdokpüspöki polgármestere
Pásztói Muzsla Néptrínc és Hagyomiítryőrző Egyesület
Palotás, vállalkozó



3. számú melléklet 
A megyei ITP-ben szereplő, TOP-ból finanszírozható projektjavaslatok 

Projekt-
kód  Projekt címe Projekthely-

szín  

Projekt-
helyszín 
(járás) 

Projekt típusa 
TOP konst-

rukció jellege 
szerint*1  

Projekt finan-
szírozását biz-

tosító TOP 
prioritás kód-

száma 

Projekt finan-
szírozását biz-

tosító TOP 
intézkedés 
kódszáma 

A projekt elő-
készítettsége*2  Projektgazda 

A projekt be-
csült támoga-

tási igénye (Ft) 

A projekt vár-
ható indítása*3  

Finanszírozó 
alap megneve-

zése*4 

 Projektcsomag 3. Ipari területek fejlesztése - Pásztó 1 350 000 000 Nem releváns  

2489 Kulcsprojekt Ipari területek és inkubátor fejlesztése Pásztó pásztói I 1 1 Mt készül Önkormányzat 1 050 000 000 2016 ERFA 

6082 Támogató projekt 1. A 21-es főút menti iparterülethez veze-
tő közút fejlesztése Pásztó pásztói I 1 3 Projekt ötlet Önkormányzat 300 000 000 2016 ERFA 

 Humán infrastruktúra és társadalomfejlesztési projektcsomag  

2801 Projekt 28 Óvodafejlesztés (Cserhát lkn.) Pásztó pásztói P 1 4  Önkormányzat 135 401 732 2015 ERFA 

6185 Projekt 29 Óvodafejlesztés (Madách úti) Pásztó pásztói P 1 4  Önkormányzat 103 940 422 2015 ERFA 

6077 Projekt 35 Szociális város rehabilitációhoz kap-
csolódó ESZA program Pásztó pásztói P 6 3  Önkormányzat 40 000 000 2015 ESZA 

 Népességmegtartást és környezetbiztonságot támogató projektcsomag  

2359 Projekt 8 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése 
(2878 Kövicses) Pásztó pásztói P 2 1  Önkormányzat 150 000 000 2015 ERFA 

6080 Projekt 11 Zöldterület fejlesztés Pásztó pásztói P 2 1  Önkormányzat 170 000 000 2016 ERFA 

2367 Projekt 12 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése 
(Zagyván túli területek) Pásztó pásztói P 2 1  Önkormányzat 15 508 224 2016 ERFA 

2362 Projekt 13 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése 
(3338 Kövicses) Pásztó pásztói P 2 1  Önkormányzat 74 000 000 2017 ERFA 

2528 Projekt 14 Szociális város rehabilitáció Pásztó pásztói P 4 4  Önkormányzat 200 000 000 2015 ERFA 

 Széndioxid-kibocsátás csökkentését elősegítő projektcsomag  

6184 Projekt 23 Fenntartható energiagazdálkodás 
(Könyvtár korszerűsítése) Pásztó pásztói P 3 2  Önkormányzat 102 482 033 2015 ERFA 

2752 Lehetséges projekt 1. Fenntartható közlekedésfejlesztés (Ke-
rékpárút) Pásztó pásztói P 3 1  Önkormányzat 634 067 820 2015 ERFA 

2790 Lehetséges projekt 5. Fenntartható energiagazdálkodás 
(Műv. Ház korszerűsítése) Pásztó pásztói P 3 2  Önkormányzat 116 204 388 2017 ERFA 

 Helyi identitás  

6076 Projekt 5. Járási identitás program Pásztó pásztói H 6 4  Önkormányzat 60 000 000 2015 ESZA 

 
*1 Integrált (I), pontszerű (P) hálózati fejlesztés eleme (H)    A táblázat a Megyék Gazdaságfejlesztési célú ITP projektjei-összesítés megnevezésű táblázta alapján készült. 
*2 Projektötlet, projekt koncepció, mt készül, mt kész 
*3 A tervezés jelenti az indítást        Pásztó, 2015. január 20. 
*4 ERFA, ESZA, mindkettő 

Megjegyzés: 
Mt: megvalósíthatósági tanulmány                     Mészáros Sándor 
ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
ESZA: Európai Szociális Alap 
Projektkód: A www.programtervezes.hu rendszerben szereplő projektazonosító 

http://www.programtervezes.hu/


4. számú melléklet 
 
 
 
 
 

 
 



5. számú melléklet 
Projektek összesítője 2014-2020 

 

Projektek  Tervezett költség  
(M Ft) Tervezett megvalósítás 

1. Iskolacentrum fejlesztése 

Az épületek tulajdonosa Pásztó Városi Önkormányzat, működtető a KLIK.  
1.175  2015-2020 

1.1. Oktatási intézmények korszerűsítése 

Az iskolák nyílászáró cseréje, épület külső szigetelése, akadálymentesítése, tető felújítása, padozat, falazat bur-
kolatának felújítása, fűtéshálózat részleges cseréje megújuló energiahasznosítással, szabadtéri területek, torna-
termek, vizesblokkok felújítása, oktatási laborok fejlesztése, termek bútorzatának részleges cseréje. 

485  2015-2020 

1.2. Sportcsarnok és tanuszoda építés 

Az iskolacentrum melletti területen a mindennapos testnevelés, a versenysport, lakossági és egyéb igények biz-
tosítására alkalmas többfunkciós „C” típusú sportcsarnok és tanuszoda építése. 
Az állami kommunikáció szerint minden járási székhely részére biztosítani fogják a tanuszodát, illetve az ahhoz 
szükséges pályázati forrásokat. (az első 26-ban Balassagyarmat, mint középváros benne van). 

690  2015-2018 

2. Ipari területek fejlesztése - Pásztó 1.350  2015-2020 

2.1. Ipari területek és inkubátor fejlesztése 

Az eredeti projektjavaslat szerint az északi iparterületen lévő Iparterületek fejlesztése, Pásztó déli iparterületén 
az iparterület közművesítése és a 21-es főút menti ipari terület előkészítése volt projektcélként nevesítve. 
A fejlesztési ügynökség jelenleg a kiemelt kulcsprojektek között tartja nyílván. Az ipari területek és inkubátor 
fejlesztése megnevezésű projektet a 21-es főút mellett. Ennek részletes kidolgozását és a szükséges megvalósít-
hatósági tanulmány elkészítését a tervek szerint az ügynökség fogja végezni.  

1.050 2015-2020 

2.2. A 21-es főút menti iparterülethez vezető közút fejlesztése  

A fejlesztési ügynökség új projektje. 
300 2016 
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3. Pásztói közterületek korszerűsítése 1.162  2015-2019 

3.1. Körforgalom kiépítése a Fő utca-Hunyadi út – Szentlélek utcák kereszteződésében  Állami beruházás 2017-2019 

3.2. Leromlott városrész lakóútjainak kiépítése, felújítása 

Lakó utak kiépítése és felújítása a szegregált, leromlott lakóterületeken. A meglévő ideiglenes útburkolat visz-
szabontása, új útalap és aszfaltburkolat készítés. A lakó utak menti járdák és csapadékvíz elvezetési árkok kiala-
kítása. 

110  2015-2016 

3.3. Pásztó fiatal lakóterületein lakó utak kiépítése 

Lakó utak kiépítése a több mint 10 éve beépített lakóterületeken a Munkácsy, Derkovits, Tücsök utcákban és a 
Régivásártér út végénél. A meglévő ideiglenes útburkolat visszabontása, új útalap és aszfaltburkolat készítése és 
az út menti árokrendszer kialakítása. 

110  2015-2015 

3.4. Pásztó közvilágításának fejlesztése 

A pásztói közvilágítási hálózat aktív elemeinek (lámpatestek) lecserélése energiatakarékos LED lámpatestekre. 
212  2015-2016 

3.5. Kerékpárút kiépítése a belterületen és a szomszédos településekre (ITP-ben lehetséges projekt 2015) 

Pásztó belterületén a városközpontot és a szabadidő parkot, munkahelyeket, valamint Tar-Mátraszőlős és 
Szurdokpüspöki településeket érintő kerékpárút kiépítése, illetve annak jelzése az országos közút mentén. 
E  projekt a fejlesztési ügynökség szakemberei által 154 M Ft-tal meg lett emelve, melynek műszaki háttere 
nem ismert. 

634  2015-2019 

3.6.  Fő utca forgalmának racionalizálása, balesetveszélyes csomópontok megszüntetése  

A 3.1. fejlesztés helyet tervezett új projekt. Műszaki tartalmának egyeztetése szükséges. 
96 2015-2020 
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4. Pásztói romkert környezetnek rekonstrukciója 424,6  2015-2019 

4.1. Monostor malom és környezete rekonstrukciója 

A rom malom teljes helyreállítása, rekonstrukciója. A malomtól délre, a monostorban végzett tevékenységeket 
bemutató létesítmények kialakítása a részben szanált területen. A rekonstruált és kialakított létesítmények be-
rendezése a hagyományos mesterség eszközeivel, berendezéseivel. Vállalkozó bevonásával éttermi és árusító 
üzlet kialakítása. 

160  2016-2017 

4.2. Rajeczky ház rekonstrukciója 

A funkció nélküli lakóház komplex külső-belső felújítása, környezetének rendezése, emlékszoba a tudós életét 
bemutató interaktív hely kialakítása. A történelmi városközpontban tervezett (Monostor malom) fejlesztéshez 
való kapcsolódás. 

46  2015-2016 

4.3. Művelődési ház épületének energetikai korszerűsítése (ITP-ben lehetséges projekt 2017) 

Művelődési ház fűtéskorszerűsítése, szigetelés, ablakcserék, színpad felújítása, vizesblokkok felújítása, szaka-
szolható mozitér kialakítása, belső udvar, hátsó épületrész felújítása. 

116,2  2017-2018 

4.4. Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése 

Könyvtár épületének nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítés, szigetelés, akadálymentesítés, tetőjavítás, vizesblokk 
felújítás. 

102,4  2015-2016 

5. Pásztói Idény strandfürdő és környezetének fejlesztése 
A strand vízellátását végző kút kapacitásának bővítése, új kút fúrása. Ülőmedence kialakítása hidromasszázs 

állomásokkal, gépészettel. Szociális blokk, kiszolgáló létesítmények építése, belső közlekedési utak kialakítá-
sa. Vízi csúszda kiépítése, sportolási lehetőségek kialakítása, a strand környezetének fejlesztése (kemping). 

500  2015-2018 

6. Ökoturisztikai Erdei Ifjúsági Tábor fejlesztése 
Épület komplex felújítása, téliesítés, új épületrészek építése, oktatóterem kialakítása, ifjúsági szálláshelyek ki-
alakítása, kerékpár bázis létrehozása. Üveg és faszénkészítés bemutatása, tanösvény, meseösvény kialakítása. 

280  2016-2017 



 4 

 

7. Pásztói óvoda energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése 239,3 2015-2016 

7.1. Pásztói óvoda energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés (Madách úti) 

Az épület tetőszigetelése, belső udvar lefedése, burkolása. 
103,9  2015-2016 

7.2. Pásztói óvoda energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés (Cserhát lakónegyedi) 

Az épület energetikai korszerűsítése, nyílászárók cseréje, homlokzat, tető hőszigetelése, külön fűtési rendszer 
kialakítása. Kültéri burkolat felújítása, szabványos játszótér kialakítása. 

135,4  2015-2016 

8. Kövicses patak mederrendezés 224  2015-2017 

8.1. Kövicses patak mederrendezése 2878 hrsz. 

A meglévő burkolt mederhez betontámfal épül a Régivásártér u. 26-ig. A 28-44 házszám között a meder termé-
szetes állapotban marad, 44-től mederrézsű burkolat épül a felső kiépített torkolati műig. 
A patak két oldalán 5-5 méter széles fenntartási sáv, mederlehajtó is kialakításra kerül. 

150  2015-2016 

8.2. Kövicses patak további mederrendezése 3338 hrsz. 

Extrém csapadékból keletkező árvizek és a hasznosi víztározó vízkivételi művének vészleeresztő kapacitással 
növelt elvezethető árvízi hozamának biztonságos levezetése. 
A károkkal, telekproblémákkal kapcsolatos lakossági panaszok orvoslása. A patak területének, határának végle-
ges rendezése. 

74  2015-2017 

9. Szociális városrehabilitáció  
A fejlesztési ügynökség által javasolt új program. Tartalmának meghatározása szükséges. 

200  2015-2016 

10. Zöldterület fejlesztés 
A fejlesztési ügynökség által javasolt új program. Tartalmának meghatározása szükséges. 

170  2016 
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11.   Muzslai pihenőpark és borkultúra bemutatóhely kialakítása 188 2015-2018 

11.1. Különleges mikroklímájú muzslai pihenőpark kialakítása, tó és környezetének rendezése 

A tó környezetének rendezése, zsilipjének teljes felújítása, turisztikai pihenőhely kialakítása. Parkolók, kerék-
pártárolók, rekreációs helyek, nyitott- és fedett pihenőhelyek, azokat összekötő gyalogutak kiépítése. 

45  2016-2018 

11.2. Borpincék feltárása, borkultúra bemutató hely kialakítása 

Az épület és pincéjének teljes, komplex felújítása szőlő termesztési-borászati tevékenységet bemutató hely ki-
alakítása. Kulturális pajtaudvar, palóc látványkonyha, kistérségi kézműves termékeket, megtermelt gyümölcsö-
ket, zöldségeket bemutató - árusító hely kialakítása. Épületvásárlás szükséges, vagy a fejlesztési terv, vállalko-
zás által is megvalósítható. 

143  2015-2018 

12. Vállalkozások versenyképesség javítása a humán erőforrás emeléssel 

A helyi igényekhez igazodó tanácsadások, oktatások megvalósítása a térségben működő KKV-k ismereteinek 
fejlesztése, versenyképességük javítása érdekében. 

45  2015-2020 

13. ESZA (Komplex társadalom-és foglalkoztatás fejlesztési program Pásztón) 9. pont projektjéhez kap-
csolódik 

Általános iskolai végzettség-, szakképzettség-, érettségi megszerzése. Önkormányzati bérlakás - és szociális 
bérlakás felújítás mintaprojektként. Egészségvédelmi- és családvédelmi ismeretek bővítése. Munkanélküli nők 
elhelyezkedésének javítása. Komplex pszihoszociális alapú felkészítő és mentor program. 

40  2015-2020 

14. Csohány emlékház és grafikus műhely kialakítása 

80 m2 alapterületű, a régi épület stílusát megőrző új épület építése, grafikus műhely kialakítása. 
25  2016-2018 

15. Szőlő és Borünnep, Szüreti felvonulás Pásztón 
A szőlőtermesztési és borászati hagyományokat bemutató rendezvény megvalósítása. Gyermekprogramok, 
szüreti felvonulás, népművészeti kirakodóvásár, szabadtéri programok. 
A 2015. évre elfogadott rendezvény naptár szerint módosul. 

6 
1 M Ft/év 2015-2020 
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16. Múltidéző Zsigmond Napok 
Jelmezes felvonulás, színpadi műsorok, történelmi bemutatók, játékok. 
A 2015. évre elfogadott rendezvény naptár szerint módosul. 

6 
1 M Ft/év 2015-2020 

17. Pásztói Nyári Fesztivál 
A 2015. évre elfogadott rendezvény naptár szerint módosul. 

26,4 
4,4 M Ft/év 2015-2020 

18. Zagyván túli területek csapadékvíz elvezetése II. ütem 

József A. u. csapadékvíz elvezetésének kiépítése padkafolyókával. A József A. u. felső szakaszán a folyóka 
bekötése a Butykás patakba. Zagyva köz padkafolyóka kiépítésének folytatása. A Bajcsy-Zs. Köz padkafolyóka 
kiépítésének folytatása, a folyókák bekötése a Zagyvába, az ehhez szükséges torkolati mű kiépítése. 

15,5 2016-2017 

19. Turistaház kialakítása 
A több mint 10 éve kihasználatlan épület teljes külső-belső felújítása, energia hatékony átalakítása, új vizes 
blokk, konyha, szolgáltató és szállástér kialakítása, berendezési tárgyak, technikai eszközök vásárlása. Külső 
környezet rendezése, főző-, pihenőhelyek és mini játszótér kialakítása. 

44  2015-2017 

Összesen (becsült összeg) 6.120,8 - 

Támogatott TOP projekt:  

Járási identitás program 60 2015 

 
Jelzett projekt: 

2408 – Pásztó-Galyatető-Mátraháza összekötő út, Pásztót elkerülő szakaszának építése Állami beruházás  
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Tervezett projekt: 

A Pásztói járás kiemelt vízrendezési projektjavaslata 

A projekt célja a vízkészletek megtartása, tározása mellett az árvízi veszélyhelyzettel érintett területek bizton-
ságának növelése, a települések ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése (125 km árok, 
12 új záportározó és külső vízfolyások kezelése). 

14.835 M Ft!! A Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség koordinálja 

 
Jelmagyarázat: 

1. Dőlt betűvel jelölt projektek = módosított projektek 
2. Aláhúzással jelölt projektek = új projektek 
 

 

Pásztó, 2015. január 22. 

 

                       Mészáros Sándor 

  Projekt- és pályázat koordinátor 
                            ügyintéző 


	Pásztó városi önkormányzat

