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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2015. (IV.30.) számú határoztával 
fogadta el Gazdasági programjának felülvizsgálatát. A szakmai anyag tartalmazza a Terület-
és Településfejlesztési Programba (TOP) illeszthető, tervezett projektjavaslatokat és azok 
megvalósításának tervezett rangsorolását is (47 oldal és a 9. számú mellékelet). 
Az országos fejlesztési program EU által történő elfogadását követően ez évben rendkívüli 
mértékben felgyorsultak az Operatív Programok felhívásaihoz kapcsolódó kérelmek előké-
szítési munkái. Ezen folyamatok szervesen illeszkednek a Kormány terveihez, melyek elő-
segítik, hogy az EU-s és hazai fejlesztési források jelentős része 2016-2017-ben kiírásra 
kerüljenek. Az elmúlt hónapokban az önkormányzat fejlesztési terveihez kapcsolódóan több 
pályázati felhívás jelent meg.  
1. Ezek közül az alábbi propjektek előkészítésében és a kérelmek beadása érdekében 
Képviselő-testületi döntés született a 73/2016 (III.31.) határozati számon.  
    1. Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejl. (TOP-2.1.3-15)  Hidő:2016.04. 18.   

1. Kövicses patak mederrrendezése   150    M Ft tervezés alatt 
2. Zagyván túli területekcsapadékvíz elvezetése II.      15,5  M Ft tervezés alatt 

    2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok  
TOP-5.2.1-15        50-80 M Ft tervezés alatt            Hidő:2016. 04. 28.   

Ez a Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-15) elnevezésű tervezett program, 
kötelező szociális jellegű eleme. 
Ezen támogatói felhívások eddig 100% vissza nem téritendő forrást biztosíthatnak (levonva 
a projekt által tervezett bevételeket) utófinanszírozással és maximum 25% előleg lehívással. 
 
2. Az alábbi tervezett projektek támogatási kérelmeinek előkészítésére, leadására volna 
lehetőség a közeljövőben. 

1. Turisztikai projekt    TOP-1.2.1-15  Hidő: 2016.04.27. 
 Monostor malom (egyéb fejl. helyszinek) 300 M Ft 
 Ökoturisztikai megfigyelőhely                 M Ft (tervezés alatt)  
2. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  Hidő: 2016.05.04. 
 Hasznosi városrész orvosi rendelőjének fejlesztése 
                      M Ft (tervezés alatt) 
3.Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-15  Hidő: 2016.05.23. 
  Északi iparterület fejlesztése  175 M Ft+ elkerülőút  
  Déli iparterület fejlesztése    84 M Ft  
4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,  Hidő: 2016. 05.23. 
munkába állást segítő int., közszolg. fejleszt. TOP-1.4.1-15 
  Bölcsöde létrehozása          M Ft (tervezés alatt) 
5. Önk. épületek energetikai korzserűsítése TOP-3.2.1-15  Hidő: 2016.06.07. 
       380 M Ft 
6. Leromlott városi területek rehabilitációja  TOP-4.3.1-15  Hidő: 2016. 07.15. 
       170-200 M Ft 
7. Zöld város kialakítása      TOP-6.3.2-15  Hidő: 2016.10.04. 
       230 M Ft 
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A kérelmek előkészítéséhez és azok határidőre történő leadásához a Polgármesteri Hivatal 
szakembereinek bevonása mellett, több külső szakértő vállalkozás megbízása is szükséges 
(Projekt Előkészítő Tanulmány, egyéb szakmai anyagok, pályázatírás, stb.).  
 
Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Az önkormány-
zat Nógrád Megyei TOP felhívásra benyújtandó kérelmeivel kapcsolatos II. ütemre vonat-
kozó előterjesztését. 
 
Felhatalmazza Polgármesterét, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott kérelmek előké-
szítése és leadása ügyében eljárjon. Az azzal kapcsolatos, az előkészítésekre vonatkozó 
szerződéseket készítse elő, szükség esetén kössem meg és a kérelmek leadásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. Ezen feladatokról és az ezzel kapcsolatos kötelezettség-
vállalásokról, javaslatokról a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa. 
 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
Pásztó,  2016. április 8.  
 
 
     
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 
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