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JAVASLAT 
 

Erdei kirándulóhely létesítéséhez szükséges pályázat benyújtására 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. novemberi  rendkívüli 
ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester  
Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
Javaslatot készítette: Gyürky-Szabó Erika vagyonkezelő 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában áll a hasznosi volt Erdei Iskola melletti 4676 hrsz-ú 1,3 ha 
167/A megnevezésű erdőrészlet.  
Pásztó Városi Önkormányzat 10 004 123 számon nyilvántartásba vett erdőgazdálkodóként szerepel a 
Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság nyilvántartásában ezen a területen.  
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények 
megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII.29.) VM 
rendeletben foglaltak alapján az önkormányzatnak lehetősége van pályázat benyújtására közjóléti 
létesítményként ezen erdőterületen erdei kirándulóhely létesítésére. 
A pályázat előkészítéseként elkészült a közjóléti létesítmények létesítési engedélyezési terve, melyet 
Szabó Lajos okleveles erdőmérnök készített el.  
A pályázat elnyerése esetén mintegy 2,5 MFt bekerülési költségű létesítmény valósulna meg. A 
pályázat 100 %-os támogatású, utófinanszírozású, de lehetőség van 30%-os előleg lehívására.  
A közjóléti létesítmények létesítési engedélyezési terv szerint Védőház kerülne kialakításra, amely 
oktatóhelyként is funkcionálhat, tűzrakó helyek, erdei bútorgarnitúrák, padok, tájékoztató tábla 
kerülne kihelyezésre.  
A kirándulóhely a város óvodás, általános iskolás, középiskolás csoportjainak fogadására lesz 
kialakítva, amely alkalmas akadályversenyek, erdei iskolai programok megvalósítására, másrészt a 
kirándulóhely másrészt a kirándulóhely alkalmas lesz fél- egynapos programok rendezésére a város 
lakosai és kirándulócsoportok számára. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 29. 
 
Javaslom a pályázat benyújtását a fentieknek megfelelően. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Erdei kirándulóhely 
létesítéséhez szükséges 100%-os támogatottságú pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Pásztó167/A erdőrészlet közjóléti hasznosítása érdekében elfogadja, 
hogy Pásztó Városi Önkormányzat bejegyzett erdőgazdálkodóként az elkészült közjóléti 
létesítmények létesítési engedélyezési tervének megfelelően pályázatot nyújtson be erdei 
kirándulóhely kialakítására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerű 
 

2. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a pályázatot meghatározott határidőre 
nyújtsa be. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. november 29. 

 
 
Pásztó, 2013. november 21. 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


