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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Képviselő-testület 242/2016. (IX. 29.) számú határozatában döntött arról, hogy a Tittel Pál 
Kollégiumot érintő, KEHOP-5.2.10. azonosítószámú pályázati kiírásra a KLIK által 
benyújtandó épületenergetikai korszerűsítési pályázathoz tulajdonosi hozzájárulást ad. 
 
Az épület megosztása ügyében lefolytatott tárgyalás eredményeképpen megtudtuk, hogy a 
pályázat akkor lehet eredményes, amennyiben a KLIK a kollégium épületében működő 
Gyermekjóléti- és Családsegítő Központ (továbbiakban: GYCSK) helyiségeire is 
vagyonkezelési jogot kap. A GYCSK természetesen továbbra is használati joggal fog 
rendelkezni a jelenlegi helyén. A pályázat viszont,- mivel a GYCSK által használt épületrész 
nem kollégiumi feladatokat lát el – nem támogatja az erre a részre jutó fejlesztést, ezért annak 
költségét a tulajdonos önkormányzatnak kell vállalnia. Ennek maximális összege: 12.468 eft. 
 
A tárgyaláson szerettünk volna valamilyen kompenzációt elérni. Ennek eredményeként 
ígéretet kaptunk arra, hogy a 2017. évben a Gárdonyi tagiskola vizesblokkjait a KLIK 
felújítja, így nekünk, - mivel korábban terveztük ezt a fejlesztést– nem kell a költségét a 2017. 
évben biztosítani. 
 
Fentiek ismeretében javaslom a pályázat támogatását és a szükséges önerő biztosítását. 
 
 Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a KEHOP-5.2.10. 
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó pályázati önerő meghatározásáról szóló előterjesztést 
és az alábbiak szerint dönt: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Tittel Pál Kollégiumot érintő 
vagyonkezelési szerződést akképpen módosítsák, hogy a KLIK a Gyermekjóléti- és 
Családsegítő Központ által használt épületrészre is vagyonkezelői jogot kapjon. A 
szerződés-módosítás aláírására felhatalmazza polgármesterét. 
 

2. A KEHOP-5.2.10. azonosítószámú pályázatra benyújtott pályázati projekt nyertessége 
esetén az 1. pontban szereplő épületrészre jutó fejlesztéshez maximum 12.468 eft 
önerőt biztosít 2017. évi költségvetésében. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
Pásztó, 2016. október 12. 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

 
A határozati javaslat törvényes! 
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