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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2011 őszén második alakalom-
mal írt ki pályázatot az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vi-
dékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetében tervezett projektek megvalósításának 
elősegítéséhez. 
A Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. területéről Pásztó Város Önkormányzatának a 
2007-2013 időszakban ismét lehetősége nyílt, hogy a megtervezett és a Helyi Vidék-
fejlesztési Stratégiába (HVS) beépített vidékfejlesztési célú tervei megvalósításához 
pályázatot nyújtson be.  
Az önkormányzat anyagi lehetőségeit szem előtt tartva, szerényen az alábbi pályázatok 
kerültek kidolgozásra és benyújtásra a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének 259/2011. (X.26.) számú határozata alapján. 
A pályázatok jó minőségben kerültek leadásra, melyet a bírálók első helyezési pozíció-
ja is bizonyít. Mindkét pályázat nyert, melyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága határozataival az alábbiak szerint 
támogat.  
Az elnyert pályázatok megvalósítását (előkészítések, szerződéskötés, stb.) a határozat 
kézhezvételétől számított 90 napon belül meg kell kezdeni és a terveknek megfelelően 
2012-ben meg kell valósítani.  
A projektek megvalósítását (kifizetések teljesítését is beleértve) követően engedélye-
zett kifizetési kérelem második ütemében 2012.08.01-2012.12.31. között nyílik lehető-
ség a vissza nem térítendő támogatások lehívására. 
1. Turisztikai és helyi rendezvények támogatása megnevezésű célterület: (a ma-
ximális: 100 pont elnyerésével) 

A 2012-ben tervezett VIII. Szőlő és Borünnep pályázat megvalósítása. A pályá-
zatban igényelt vissza nem térítendő nettó támogatás nagyságához (1.200.000 Ft),  
képest 1.175.375 Ft támogatást nyertünk el és használhatunk fel a projekt tervezett 
megvalósítása során. A projekt támogatási intenzitása a nettó költség 100 %-a. Az 
önkormányzatnak a projekthez az előfinanszírozás mellett 317.351 Ft ÁFÁ-t kell 
biztosítani. 

2. Térségen belüli együttműködések támogatása megnevezésű célterület: (a ma-
ximális: 100 pont elnyerésével) 

A 2012. II. felében tervezett Pásztó és térsége című (turisztikai füzet) elkészítése. 
A pályázatban igényelt vissza nem térítendő 3.000.000 Ft nettó finanszírozási 
igény került támogatásra, melyet felhasználhatunk a projekt tervezett megvalósítá-
sa során. A projekt támogatási intenzitása a nettó költség 100 %-a. Pásztó Városi 
Önkormányzat a projekt menedzselését és annak előfinanszírozását vállalta. A 
810.000 Ft ÁFA-t a pásztói kistérséghez tartozó települések önkormányzatai 
(Ecseg és Kutasó kivételével) és Galgaguta település önkormányzata fizetik meg. 
Erre a pályázat részét képező együttműködési megállapodásban vállaltak kötele-
zettséget. Pásztó Város Önkormányzatát ÁFA nem terheli. 

A tervezett projektek megvalósítását végző vállalkozások kiválasztása a pályázati ki-
írás szerint a pályázatírási időszakban megtörtént. 

 A VIII. Szőlő és Borünnep esetében:Geoff PI Mikó Zsolt (3 árajánlatból) 
 A Pásztói kistérség (turisztikai füzet): Polár Stúdió Kft. (5 árajánlatból) 
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja: 
 

1. Turisztikai és helyi rendezvények támogatása megnevezésű célterületre kiírt, 
2012-ben tervezett VIII. Szőlő és Borünnep rendezvény megvalósítását, 
1.175.375 Ft + 317.351 Ft ÁFA összeggel. 

2. A Térségen belüli együttműködések támogatása megnevezésű célterülethez 
kapcsolódó, 2012-ben tervezett Pásztó és térsége (turisztikai füzet) elkészíté-
sét, 3.810.000 Ft előfinanszírozása mellett. A 810.000 Ft összegű ÁFA a kiad-
vány megjelenését támogató pásztói kistérség önkormányzatait lakosságarányo-
san terheli. A projektben résztvevő önkormányzatok a 810.000 Ft értékű ÁFÁ-t 
Pásztó Város Önkormányzatának számlájára a vállalkozói szerződéskötés előtt, 
2012. június 25-ig befizetnek.  

 
 
Határidő: Értelemszerűen 2012-ben 
 
Felelős: Polgármester 
 
 
Pásztó, 2012. május 16. 
 
 
          Sisák Imre 
         polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


