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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosítószámú „Varázsvölgy Pásztón” c. projekt pályázati 
dokumentációja és annak elválaszthatatlan részét képző Megvalósíthatósági tanulmánya, - mely a 
2018.01.01-én hatályba lépett Támogatói okirat alapján képezi-, tartalmazza azt a kitételt, hogy a 
projekt befejeztével, a létrehozott turisztikai létesítményt önálló szervezeti egységnek kell 
működtetni az év 365 napján. A projekt során kialakításra került egy szabadtéri rendezvényhelyszín 
színpaddal és lelátóval, felújításra és működőképes állapotba került a Szalai malom, létrejött egy 
Fogadóépület vizesblokkal, valamint kialakításra került egy Kávézó és megújult a Rajeczky ház. Az 
üzemszerű működéshez és jövedelemtermelő tevékenységhez javasolt egy 100%-ban önkormányzati 
tulajdonban lévő nonprofit kft. létrehozása. 
Az új szervezet feladata a turisztikai attrakció csomag kidolgozása és annak bevezetését szolgáló 
marketing stratégia (weboldal és közösségi média platformok működtetése, direkt marketing) 
megvalósítása. A tervezett csomagban a következő programelemek találhatók: a Szalai malom 
vezetett bemutatása (történet ismertetés, búzaőrlés), a malom működéséhez kapcsolódó gyermek 
foglalkoztató működtetése, applikáció alapú játékos feladatok a területen és a Romkertben, helyi 
termékek árusítása a Fogadóépületben, szabadtéri mozi üzemeltetése, színvonalas szabadtéri 
rendezvények, programok, fesztiválok szervezése és lebonyolítása. 
A működtetéshez szükséges 3 fő alkalmazotti státuszban való munkatárs, valamint alkalmi 
munkavállalók a hétvégi nyitvatartás és programok lebonyolítása miatt. A minőségi és 
professzionálisan szervezett programkínálat megvalósításával a szervezet működése 3. évben 
önfenntartóvá válhat.  
A „Varázsvölgy 2.” TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017 azonosítószámú „Zsigmond király városa” c. 
projekt eredményeinek működtetése szintén az újonnan létrejövő szervezet feladatai közé tartozik 
majd. Ebben a projektben a megújult Csohány galériában interaktív kiállítás nyílik, valamint 
kulturális-, film- és képzőművészeti rendezvényeknek is otthont ad, illetve a felújításra kerülő Gaál 
István ház rendezvény- és konferencia helyszínként funkcionál. Ezen létesítmények üzemszerű és 
jövedelemtermelő működtetése alapvető pályázati cél volt. 
 
A szervezet turisztikai egysége mellé rendelhető egy projekt menedzsment szervezet, melynek 
feladatait jelenleg a Városfejlesztési osztály látja el. Jelenleg az osztály 2 fő köztisztviselővel, 1 fő 
tanácsadóval, valamint 3 fő projekt menedzserrel működik. A 3 fő projekt menedzser foglalkoztatása 
a TOP pályázatok projekt menedzsmenti költségéből történik. Ezen feladatok további ellátását az 
újonnan létrehozandó szervezetben hasonlóan a jelenlegi működéshez részben önkormányzati 
költségvetésből, részben az új TOP PLUSZ pályázatok projekt menedzsmenti költségéből 
működtethető. Az új formában való működés lehetővé teszi további bevételek elérését, mivel a 
szervezet vállalhatja a projektekhez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítását, 
megvalósíthatósági tanulmányok készítését, rendezvények szervezését és lebonyolítását, mely 
tevékenységek eddig külső lebonyolítóval valósultak meg. 
A szervezet működésében további potenciál a befektetésösztönző és gazdaságélénkítő tevékenység 
(pl.: Északi- és Déli Iparterületek hasznosítása). Ily módon a Városfejlesztési osztály, mint hivatali 
egység megszűnik. 
A szervezet pénzügyi működésével kapcsolatos üzleti terv kidolgozása 2022. január 20-ra 
megtörténik. 
 
A Képviselő testület megtárgyalta a „Varázsvölgy Pásztón” c. projekt működtetését biztosító 
szervezet létrehozásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 
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Határozati javaslat: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a TOP-1.2.1-15-NG1-
2016-00018 azonosítószámú „Varázsvölgy Pásztón” c. projekt pályázati dokumentációjában 
vállaltak szerint létrehozott turisztikai attrakció működtetésére létrehoz egy nonprofit kft.-t. 

 
Határidő: 2021.12.31. 
Felelős: Farkas Attila, polgármester 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az újonnan létrehozandó 
nonprofit szervezeten belül külön működési egységként projektmenedzsment szervezet kerül 
kialakításra a városfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok, projektek lebonyolítására. 

    
Határidő: 2021.12.31. 
Felelős: Farkas Attila, polgármester 
 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szervezet 
létrehozásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila, polgármester 

    
 
 
Pásztó, 2021. 12.13. 
 
  
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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