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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat és intézményei folyamatban lévő pályázatai a következők. 
 

ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021, Kövicses patak hasznosi mederrendezése pályázat 
 

Pásztó Városi Önkormányzat szeptember 30-án befejezte a „Kövicses patak hasznosi 
mederrendezése” című, ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021 számú 100 % támogatottságú pályázata 
megvalósítását. A rendelkezésre álló támogatás elszámolhatósága érdekében küldött változás 
jelentésünk elfogadásakor, az elektronikus kitöltő felületen átvezetett változásnak megfelelően 
készíthető el és nyújtható be a záró kifizetési kérelem a záró projekt előrehaladási jelentéssel. 
 
A pályázat célja a Kövicses patak Dobó út 19-38. sz. ingatlanok közötti 439 m hosszú szakaszának 
rendezése, az első ingatlannál, a meder alján és a híd utáni jobboldali parton természetesen maradó, 
míg a többi részen vasbeton gerendákkal erősített, burkolt rézsűjű mederrel. 
A megvalósíthatósági tanulmány és a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció 
elkészültével a pályázatot az önkormányzat 2011. március végén nyújtotta be, melyet 100% 
86 089 925 Ft elszámolható költséggel támogattak a támogatási szerződés decemberi aláírásával. 
A 2% ÁFA emelés miatt a támogatás összegét kérelmünkre 87 338 571 Ft-ra növelték. 
A közbeszerzéssel kiválasztott kivitelező a május 9-én aláírt építési szerződéssel azonnal 
megkezdte a kivitelezést és a kedvező, ám rendkívüli meleg, száraz nyár alatt - egy hónappal a 
szeptember 30. átadási határidő előtt - átadta a létesítményt. 
A sajtó nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvényt szeptember 14-én tartottuk, amelyen a 
pályázat készítése, finanszírozása, megvalósítása, elszámolása és a kivitelezés bemutatása mellet a 
megyei pályázati helyzetről és a hasznosi víztározó biztonságosabbá tételéről hallhattak 
tájékoztatást a résztvevők. 
A létesítési tervnek megfelelően elkészült vízi létesítmény üzemeltetési engedélyét megkértük, 
ezzel határidő előtt szeptember végén befejeztük a pályázat megvalósítását. 
 
A megvalósításban előnyt jelentett a pályázat finanszírozásában bekövetkezett változás, így a 
szállítói finanszírozás (a támogató 30 nap határidővel utal közvetlenül a kivitelezőnek, 
alvállalkozónak) a 25% előleggel, az építtető által fizetendő ÁFA-ra biztosított előleg és az 
elszámolások átfutási idejének jelentős csökkentése. Ehhez társult a polgármesteri hivatal 
főmérnökségén a gyakorlott menedzsment előrelátó és szakszerű tevékenysége, melynek 
eredményeként zárhatták előbb a projekt megvalósítását. 
 
A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekszik: 

- hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez 56 250-Ft, 
- első eredménytelen közbeszerzési eljárás panaszosnak megítélt költségtérítés 150 000-Ft 
- a megváltozott közbeszerzési törvény miatt az eljárás eredménye közzétételi díja 80 000-Ft 
- hídtól lefelé a jobboldali területrendezés költségei (változási vázrajz 195 000-Ft, adásvétel 
988 500-Ft, ügyvéd 76 200-Ft, földhivatali eljárási díj 256 000-Ft) össz:  1 515 700-Ft 

100% támogatáson felüli nem elszámolható költségek összesen: 1 801 950-Ft 
 
 

Malomhegyi Lajos projektmenedzser 



BM 97568  Pásztó Madách úti óvoda épületének korszerűsítési munkái 
 
A Képviselő-testület 48/2012. (III.29.) számú határozata alapján a Pásztó Madách úti óvoda 
korszerűsítésére pályázatot nyújtottunk be a 4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti támogatás 
igénybevételére. A benyújtott pályázat kivitelezési költsége 29.213.592,- Ft. volt, ezzel szemben a 
megítélt támogatásban ez az összeg lecsökkent 26.291 eFt-ra, oly módon, hogy a műszaki tartalom 
változatlan maradt. A kivitelezésre a meghívásos tárgyalásos közbeszerzési eljárást kiírtunk, a 
beérkezett ajánlatokból egyértelműen láttuk, hogy a teljes műszaki tartalmat ebből az összegből 
nem lehet megvalósítani, ezért azonnal még a támogatási szerződés aláírása előtt kezdeményeztük 
a műszaki tartalom csökkentését. A támogatási szerződés aláírásra került. A beérkezett 
pályázatokról külön előterjesztésben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 
 

Sipos István projektmenedzser 
 

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
 

TÁMOP–3.2.4.A-11/1 könyvtári pályázat 
 
Könyvtárunk TÁMOP – 3.2.4. A-11/1 keretében kiírt Társadalmi Megújulás Operatív Program 
„Tudásdepó –Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázatban való részvételre pályázatot 
nyújtott be 2012. májusában. 
 
2012. augusztus 16-án kapott értesítés alapján az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „''ÉRTED! Hogy megértsed!'' - Fejleszd 
magad a pásztói tudástárban!” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020 jelű pályázatot a 
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság vezetője  38.090.708 Ft  összegű támogatásra 
érdemesnek ítélte.  
 
Jelenleg a pályázat a támogatási szerződés megkötésének időszakában van.  
 
A projekt kezdete: 2012. szeptember 1. 
A Projekt fizikai befejezésének és megvalósításának tervezett napja: 2014. év február  hó 28. 
nap. Ez az időpont változhat a támogatási szerződés megküldésekor. 
   
A pályázatban vállalt tevékenységek: 
 
A projektben két irányvonal, fejlesztési terület köré csoportosulnak a tevékenységek: egyrészt 
szövegértést fejlesztő képzésekre, másrészt Corvina integrált számítógépes rendszerünk 
további adatbázisainak létrehozására. 
 
1. A pályázat egyik kiemelt célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály, akik számára 

könyvtárunk új tanulási lehetőségeket, képzéseket tesz lehetővé. A térség hátrányos helyzetét 
figyelembe véve, nagyon fontosak a gyermekek körében ezek a foglalkozások. Segíti a 
felzárkózást a fejlettebb térségekhez. A képzések után az alapvető igényfelkeltésen túl a 
könyvtár szolgáltatásait használva, ennek sokszínűségével megismerkedve a használók más 
szemszögből kezdik el szemlélni a könyvtárat.  A foglalkozásokat szakkör formájában a város 
oktatási intézményeivel (óvoda, általános iskola két tagintézménye, gimnázium és 
szakközépiskola, Gyógypedagógiai Intézet) együttműködve valósítjuk meg. Az elméleti 
képzéseket gyakorlati foglalkozásokkal egészítjük ki, melyet többféle képzési módszerrel 
teszünk még szemléletesebbé. A  képzéseket az oktatási intézményekből pedagógus 
szakemberek, óvónők, gyógypedagógusok, az intézményünkből könyvtárosok tartják. A   
tanulók foglalkozásokon   hagyományos és elektronikus formában ismerhetik meg a 



szövegértést. Olyan képzéseket állítottunk össze, amelyek jelentősen hozzájárulnak az olvasás 
és könyvtárhasználat népszerűsítéséhez. 

2. A fejlesztés másik fontos területe a Corvina integrált számítógépes rendszerünkhöz 
kapcsolódik. A lokális, vagy helyi információknak a szerepe napjainkban felértékelődött. Egyre 
nagyobb igényt támasztanak használóink ezen dokumentumok iránt. Az igény alapvető forrása 
az emberek szoros kötődése egy szűkebb környezethez. Ezzel a fejlesztéssel a könyvtárnak 
lehetősége lesz ezt a gyűjteményt a weboldalunkon keresztül is elérhetővé tenni, úgy hogy a 
helyismereti gyűjtemény Pásztó és térsége dokumentumait a könyvtár katalógusába beépítjük. 
A gyűjteményt olyan oldalon helyezzük el, ahol a képek, videók, hanganyagok védve hozzá 
férhetőek lesznek. A pályázatunkban 25.000 rekord bevitelét vállaltuk. A pályázatunk a 
Corvina integrált számítógépes rendszer folyóirat-katalógus és olvasói adatbázis moduljainak 
feltöltését is vállalta. Fejlesztés lényege az, hogy elektronikusan elérhetővé tesszük a 
könyvtárunk szolgáltatásait, elektronikus kölcsönzést alakítunk ki, ezáltal  nagyobb lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy a használóink jobban hozzáférjenek kulturális tartalmakhoz.  A pályázat 
kötelező fejlesztése a MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum Pontok kialakítása. 
Azokat a digitalizált dokumentumokat, nemzeti kulturális értékeket (pl. Filmintézet, múzeumok  
digitalizált anyaga stb.) tudjuk használóinknak   biztosítani, már 3D-ben is, amelyek nemzeti 
kultúrkincsünk megbecsült részei. A könyvtárunkban ezt a szolgáltatást azonosító és jelszó 
megadásával lehet majd használni. A pályázat eszközvásárlást is lehetővé tesz. Ezek az 
eszközök egyrészt a szövegértés- fejlesztés képzéseihez kapcsolódó dokumentumok vásárlását, 
másrészt számítógépes eszközök megvételét jelenti. 

 
Fenntarthatóság: a szövegértést-fejlesztő képzések adottak az iskoláknál, folyamatos a képzés, 
így a pályázat lezárása után a fenntarthatóság megmarad.  
A könyvtári fejlesztések kapcsolódnak a 2006-ban megvásárolt Corvina integrált könyvtári 
rendszerhez, ez fenntartási kötelezettséget nem igényel, ezért a fejlesztésekkel kialakított 
szolgáltatások folyamatát a pályázat lezárása után is 5 évig biztosítja a könyvtár. 

A fejlesztések hatására a jövőben a könyvtárunk alkalmas lesz a mindenkori legkorszerűbb 
eszközök igénybevételével az információt, a felhalmozott tudást, valamint műveltséget a szűkebb 
és tágabb környezetünk társadalmi, gazdasági, kulturális elvárásai szerint közvetíteni mind a 
városban, mind a könyvtári rendszerben, elősegítve a leszakadó, elmaradó térségek csoportjainak 
felzárkózását. 

A célunk az, hogy a könyvtárhasználó könyvtárunkban garantáltan azonos szintű szolgáltatással 
találkozzon, ezért ehhez igazítjuk a mennyiségi és minőségi kritériumok számbavételét, betartását , 
amely folyamatos értékelést tesz szükségessé. 
Könyvtárunk infrastruktúra fejlesztése révén olyan tevékenységeket fejleszt, amelyek még 
szélesebb körű szolgáltatások elérést teszik lehetővé.  Ezért kiemelkedő jelentőséggel bír az 
információs és kommunikációs technológia (IKT) mind szélesebb kiterjesztése használóink 
körében. 
 
 

Sándor Gáborné intézményvezető helyettes 



 
Idő, tér és forma - találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0071 
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli 

nevelési feladatok ellátásában 
 
PÁLYÁZAT TARTALMA: 
Havi szakkörök: 
 roma gyermekek alkotóköre (PVÖÁI) 
 Bütykölde (Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája,  Szurdokpüspöki Óvoda) 
 Tűzzománc (PVÖÁI) 

Fejlesztő szakkör (EGYMI) 
 
Tehetséggondozás, fejlesztés (bentlakásos formában - tábor keretében): 
 Roma gyermekek alkotótábora (2 alkalom) 
 Párhuzamos műhelyek, gyermekművészeti alkotótábor (2 alkalom) 
 Bütykölde napközis tábor (2 alkalom) 
 
Versenyek, vetélkedők: 
 Rajeczky  Népdaléneklési verseny (1 alkalom) 
 
 Témanapok 1-1 alkalommal:  
 Nyitó rendezvény: Kultúra napja 
 Versünnep: Költészet napja 
 Könyvünnep: Ünnepi könyvhét 
 Népmeseünnep: Népmese napja 
 Térben és időben távoli kultúrák kertje: projektzáró rendezvény 
 
Témahetek:  

 Múltidézés (2 alkalom: Zsigmond Nap, 2 alkalom: Séta a Bronzkorba!) 
 Hagyományaink: (1 alkalom: Szüret) 
 
Kötelezően megvalósítandó egyéb tevékenységek: 
 
7 db együttműködési megállapodást kötöttünk pásztói közoktatási intézményekkel.  
Az együttműködési megállapodásban a nevelési-oktatási intézmény nyilatkozik arról, hogy ezen 
szolgáltatásokat hány diákcsoporttal és milyen gyakorisággal veszi(k) igénybe a pályázati időszak 
alatt, illetve a fenntartási időszakban.  
 
A támogatás mértéke: 100 % 
Az elnyert támogatás összege: 21.548.140,- Ft 
 
Előleg igénylésének lehetősége 25 %, azaz 5 387 035,- Ft, ami már kifizetésre került, és az 
intézmény elkülönített számláján található. 
 
Megvalósítás határideje:  
2012. november 10. - 2 014. július 10. 
 
Fenntarthatóság: 
Minden pályázónak kötelezően vállalnia kell a fenntartási időszakban együttműködő 
intézményenként, évente legalább egy, a C1.2 pont táblázatában meghatározott foglalkoztatási 
forma tevékenységeinek megvalósítását. A fenntartási időszakban vállalt tevékenység az 
igényeknek megfelelően eltérhet a projekt megvalósítási időszakában végzett tevékenységektől. 
 



TÁMOP – 3.2.12-12/1-2012-0004 
Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében  

pályázat 
 

PÁLYÁZAT TARTALMA: 
 
A pályázatból kulturális szakembereink továbbképzését valósítjuk meg a következőképpen:  
2 fő kompetenciafejlesztő tréner 
1 fő új médiagrafikus 
1 fő kreatív művészeti játszóház-vezető 
10 fő szervezetfejlesztés 
3 fő határon túli közművelődés 
 
A pályázatban a képzésekhez kapcsolódó költségekre (tandíj, különeljárási díjak, étkezési- és 
szállásköltség, szakmai anyag, jegyzet, tankönyv, helyettesítési díjak, útiköltség, valamint a projekt 
megvalósításával kapcsolatos kötelező költségekre kérünk támogatást.  
 
A pályázatunkat 2012. július 17-én formailag befogadták, a hiánypótlás utáni tartalmi 
ellenőrzés augusztus 23-án megtörtént. A döntés előreláthatólag 1 héten belül megszületik.  
 
A TÁMOGATÁS FORMÁJA: 
Jelen pályázati konstrukció keretében az uniós állami támogatási szabályok értelmében 
vett vállalkozások1 gazdasági jellegű tevékenységéhez nyújtott támogatások a Szerződés 
87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 
214. szám, 2008.08.09) (általános csoportmentességi rendelet) 39. cikkelye alapján 
képzési támogatásnak minősülhetnek, vagy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 
87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. 
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28) alapján csekély 
összegű (de minimis) támogatásnak minősül. 
 
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100% 
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 10.414.198 Ft 
 
Előleg igénylésének lehetősége, a módosított kiírás értelmében 25%. 
 
Kötelező feltételek: 
- Valamennyi, a képzésbe bevont szakembernek legalább 60 óra/fő időtartamú 
képzésen kell részt vennie. (A 60 órás minimumkövetelmény több képzés igénybevételével 
is teljesíthető, de valamennyi igénybevett képzés időtartamának el kell érnie a minimum 
30 órás időtartamot.) 
- A bevont szakmai munkakörben foglalkoztatott szakembereknek sikeresen el kell 
végeznie a képzéseket. (Okiratot, pl: bizonyítványt/tanúsítványt kell szereznie vagy 
látogatási igazolást kell kapnia). Ez alól csak vis maior eset (halál, tartós betegség, 
munkaviszonyban a foglalkoztatott által kezdeményezett változás) képezhet kivételt. 
- A képzéseknek a fejlesztett intézmény/intézményegység/tagintézmény valamely 
(jelenlegi vagy jövőbeni) szakmai szolgáltatásához kell kapcsolódniuk. 
15 
- Amennyiben az eredetileg képzésre küldött szakmai munkakörben foglalkoztatott 
szakember előre nem látható ok nem tudja folytatni a képzést, más szakemberrel kell őt 
pótolni. (Az esetleges többletköltségeket a kedvezményezett köteles finanszírozni.) 
 
Az igénybevett képzések ára nem haladhatja meg a 3000 Ft/óra/fő bruttó 
költséget! 



 
HATÁRIDŐK: 
A projekt időtartama: 27 hónap, 2013. január 1 – 2015. március 31.  
 
FENNTARTHATÓSÁG: 
A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 éves fenntartási időszak során minden 
fejlesztésbe bevont intézmény esetében évente beszámol a projekt megvalósítása során 
igénybevett képzések eredményeiről és további hasznosulásáról. 
A támogatási szerződésben a projekt befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása 
írható elő. 
 

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1634 
Éld az életed! - Egészséges életmódot népszerűsítő programok Pásztón 

Önkormányzat által benyújtott pályázat 

Pályázat száma TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1634 

A projekt címe 
Éld az életed! - Egészséges életmódot népszerűsítő programok 
Pásztón 

Projekt helyszín 3060 Pásztó Kölcsey 35 

Projekt helyrajzi szám nincs adat 

Igényelt támogatás 9 852 400,-Ft 

Projekt összköltség 9 852 400,-Ft 

Pályázat benyújtás dátuma 2012.07.23 

Projekt rövid összefoglalója Nincs adat 

Megítélt támogatás - 

Elfogadott projekt 
összköltség 

- 

Visszalépés dátuma -  
Sorszám Státusz neve Teljesítés dátuma 

1 Pályázat benyújtása 2012.07.23 

2 Pályázat beérkezése 2012.07.25 

3 Pályázat iktatása 2012.07.26 

4 Döntés-előkészítés megkezdése, formanyomtatvány (adatlap) kitöltése 2012.07.26 

5 Befogadási ellenőrzés 2012.08.07 

6 Befogadó döntés 2012.08.07 

7 Értékelés dátuma 2012.08.29 

8 Befogadási döntésről szóló értesítő dokumentum megküldése - 

9 Támogató döntés - 

10 Értesítő dokumentum megküldése - 

11 Szerződés hatályba lépésének dátuma -  

 
 

Antalné Prezenszki Piroska igazgató 
 



 
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 
 

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0426 
 
2010. július 1-től 2012. június. 31-ig minden a projektben érintett személy tette a dolgát: a 
tervezetteknek megfelelően a kollégák Édes Attiláné, Édes Attila a képzésük utolsó (4.) félévében 
folytatták tanulmányaikat. Márton Gabriella az elfogadott szerződésmódosítási kérelmünknek 
megfelelően folytatta a második képzésének a 2. félévét.  
Helyettesítésüket az utolsó félévben is kétféle módon oldottuk meg: kinevezés-módosítással (az 
intézmény alkalmazottja túlórában) ill. megbízási szerződéssel (9óra/hét). Mivel a harmadik 
félévtől hárman vesznek részt a képzésekben (s közülük egy igazgató), ez összesen (2X11 + 2) 24 
tanóra ellátását jelentette, valamint a tanítással le nem kötött munkaidőben végzendő feladatokat is 
a helyettesítők végezték el. 
Az eltelt időszakban folyamatosan befogadtuk a számlákat, teljesítettük a kifizetéseket. Munkánkat 
megnehezítette, hogy az intézményünk gazdálkodása csak részben önálló, ezért egy fokkal 
nehezebb a folyamat zökkenő-mentességét biztosítani.  
A kifizetési kérelmek elbírálási folyamatának időtartama miatt már 3. alkalommal kényszerültünk 
arra, hogy a gazdasági nehézségekkel küzdő fenntartótól előfinanszírozást kérjünk. 
A 4. számú kifizetési kérelmünket, annak hiánypótlását csak részben fogadták el. A személyi 
kifizetéseket tartalmazó táblázat pontatlan kitöltése miatt csak az 5.kifizetési kérelmünkbe tudjuk 
bedolgozni.  
A projekt eredményességét a 2011/2012-es tanévben letett sikeres vizsgák mutatják. Édes Attila és 
Édes Attiláné a képzésük 4. félévének teljesítésén dolgoztak, Márton Gabriella pedig a második 
képzésének a 2. félévi követelményeit teljesítette. 
2012. júniusban a terveknek megfelelően tehát 3 újabb képzettséggel gyarapodott az intézmény a 
"Régi kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában" (TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0426) 
címû pályázati projekt keretein belül. 
Mivel az intézmény életében újabb személyi változások voltak (igazgatóváltás), ezért változás-
bejelentőt küldünk be. 
A csapat (projektmenedzsment, tanuló kollégák, helyettesítők, iskolavezetés, IPESZ, fenntartó, 
alkalmazottak) nevében megállapíthatom, hogy a a projekttel kapcsolatos - korábbi években 
ismeretlen - feladatokat egyre zökkenőmentesebben végezzük, a felmerülő akadályokat - 
amennyire lehet - rugalmasan kezeljük. 
Célunk a régi: 2012. októberben egy sikeres projektet zárni.  
A képzés teljesítéséről szóló okirat birtokában elkészíttettük az 5. kifizetési kérelmünket, majd a 
záró kifizetési kérelmet és a záró PEJ-t is.  

 
Gömbiczné Kanyó Beatrix projektmenedzser 

 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
 
1. TÁMOP -3.1.5-09/A-2-2010-0235 Pedagógus képzések, pedagógus kultúra korszerűsítése, 

pedagógusok új szerepben pályázat 
 

Projekt címe: „ Nyitnikék a megújulás felé”, pedagógusok új szerepben Pásztó Város Óvodájában.  
 
Projekt megvalósítás célja:  
- A  nevelőmunka hatékonyságának, eredményességének javítása, az  óvodapedagógusok 

szakmai kompetenciáinak fejlesztésével, módszertani kultúra korszerűsítésével.  
- Paradigmaváltással az új pedagógusszerep  formálódjon, akik módosított pedagógiai 

programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.  
 



Projekt költsége:  
 Két fő pedagógus képzésének teljes finanszírozása, két év időtartamban. 

 / tehetségfejlesztő óvodapedagógus szakvizsga/  
 Képzésben résztvevő pedagógusok 50%-os  munkaidő-kedvezményének   terhére, 
 Két részmunkaidős óvodapedagógus foglalkoztatása.  
 A projekt megvalósításának kezdete: 2010.05.01.  
 A projekt megvalósításának befejezése: 2012.08.31.  

 
A pályázati projekt támogatottsága 100%, nem igényelt önerőt. 

 
Projekt teljesítésének útja: 
- Az operatív megvalósítás megtörtént, 2012.08.31. 
- Az utolsó időközi kifizetési kérelmet benyújtottuk, terveink szerint a záró kifizetést  

0 – an kívánjuk benyújtani a ZPEJ – jel és a záró tanulmánnyal együtt , végső határidő: 
2012.11.30. 

 
 

2. TÁMOP 3.1.11-12/2- 2012- 0376  „ÓVODAFEJLESZTÉS” 
 
Projekt címe: Kíváncsi kincskeresők, innovatív kisgyermekkori nevelés Pásztó Városi 
Önkormányzat Óvodájában. 

 
A projekt tervezett időtartama 15 hónap. 
 A projekt kezdete: 2012.12.01. 
A projekt befejezése: 2014.02.28.  
A projekt támogatása döntésre vár. 
 

Projekt megvalósítás célja:  
- hogy a pályázat támogatásával, a következő években a színvonalas kisgyermekkori nevelés 

optimálisabb személyi és tárgyi feltételeivel tudjunk az esélyteremtés mentén a pásztói és 
kistérségi gyermekek és családok elvárásainak, az új Köznevelési Törvény rendeleteinek, az 
oktatáspolitikai kihívásoknak megfelelni mindhárom tagóvodánkban.   

 
Tervezett tevékenységek köre a három feladat-ellátási hely együttes tervezésében 
- I. Az intézmény szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés: 
- II. Képzések, továbbképzések 
- III. A nevelési programokban szereplő tevékenységek szervezése, lebonyolítása 
- IV. Eszközök beszerzése 
 
Projekt benyújtási útja:  

- A formai befogadás megtörtént. 
- A hiánypótlást benyújtottuk. 
- A hiánypótlást követően az eredetileg benyújtott támogatási igény: 16.437.650 Ff. 
- Várjuk a döntést. 

 
Sárik Jánosné óvodavezető 

 



 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A folyamatban lévő pályázatok eredményei, 
feladatai javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület „A Kövicses patak hasznosi mederrendezése című” ÉMOP-3.2.1/F-10-
2011-0021 számú, 100% támogatottságú pályázat megvalósításáról szóló tájékoztatót 
elfogadja. Elismerését fejezi ki a megvalósítást előkészítő és megvalósító szakembereknek, 
valamint a beruházót képviselő projektmenedzsmentnek a pályázat készítésében, a beruházás 
előkészítésében és megvalósításában végzett tevékenységükért. 

2. A Képviselő-testület a Pásztó Madách úti óvoda épületének korszerűsítésére vonatkozó 
pályázat alakulásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

3. A Képviselő-testület a TÁMOP–3.2.4.A-11/1 Fejleszd magad a pásztói tudástárban könyvtári 
című pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja. 

4. A Képviselő-testület a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0071 Kulturális intézmények részvétele a 
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja. 

5. A Képviselő-testület a TÁMOP – 3.2.12-12/1-2012-0004 Kulturális szakemberek 
továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázatról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 

6. A Képviselő-testület a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1634 Egészséges életmódot népszerűsítő 
programok Pásztón című pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja. 

7. A Képviselő-testület a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0426 Régi kollégák új szerepben a 
Pásztói Általános Iskolában pályázatról című szóló tájékoztatót elfogadja. 

8. A Képviselő-testület a TÁMOP -3.1.5-09/A-2-2010-0235 Pedagógus képzések, pedagógus 
kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben című pályázatról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 

9. A Képviselő-testület a TÁMOP 3.1.11-12/2- 2012- 0376 Kíváncsi kincskeresők, innovatív 
kisgyermekkori nevelés Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájában című pályázatról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 

10. A Képviselő-testület felhívja a pályázó szervezetek figyelmét a pályázat pontos, szakszerű 
hibamentes lebonyolítására, tekintettel arra, hogy az NFÜ és a közreműködő szervezetek a 
legkisebb eltérés, hiányosság esetében is komoly szigorral indítanak adatfeldolgozási 
eljárásokat és adnak ki büntetéseket. 

 Felelős:pályázatok lebonyolítói 
 Határidő: értelemszerűen 

 
 
Pásztó, 2012. október 19. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


