
 
 

 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi április -i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására Nagymező út felújítása céljából 
 
Melléklet: nincs 
 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor Iktatószám: 1-71 /2017. 
Az előterjesztést készítette:  

Véleményezésre 

megkapta: 

Polgármester  Pénzügyi 
Osztályvezető 

 

Alpolgármester  
Városfejlesztési 
és Üzemeltetési 
Osztályvezető 

 

Jegyző  Jogász  

Igazgatási és 
Szociális 
Osztályvezető 

   

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 
Szociális Bizottság 

Pénzügyi és 
Településfejlesztési 
Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 

igen       igen nem 

Megtárgyalás módja: nyílt  

Elfogadásának módja:   egyszerű  

Törvényességi véleményezésre 

bemutatva: 

Igen 

Törvényességi 

észrevétel: 
 

Nincs észrevétel  

Nem  

Előzmény/korábbi döntés: Nincs 

Az előterjesztést aláírta: előterjesztő jegyző 

 

Testületi 
napirend sorsz.:  
Bizottsági  
napirend sorsz.:  

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen - a 
2017. évi központi költségvetés, 2,5 Mrd Ft nagyságú keretének terhére - pályázatot hirdetett többek 
között az önkormányzatok által fenntartott belterületi utak, járdák felújítására. A kiírás szerint a 
települési önkormányzat a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út felújításra igényelhet 
támogatást, melynek mértékét a kiírásban korlátozták. Pásztó esetében ez maximum bruttó 15 M Ft 
támogatást jelenthet. Az egy lakosra jutó adóerő-képességet figyelembe véve (~ 23 e Ft/fő) 
városunk 75%-os mértékű támogatásra pályázhat. Ennek megfelelően Pásztó Városi Önkormány-
zatnak maximum bruttó 3.750 e Ft saját erőt kell biztosítani a tervezett út felújításhoz. A pályázat 
előnyben részesíti azokat a tervezett útfejlesztéseket, amelyek tömegközlekedési eszközök által is 
használtak. A városban azok az utak, amelyeken a távolsági buszok közlekednek nem az 
önkormányzat tulajdonában vannak., így a Nagymező út azon részére tudunk pályázni, ahol az 
iskola buszok közlekednek. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2. 

 
 

Határozati javaslat: 
 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a pályázat benyújtására Nagymező út 
felújítása céljából tárgyú javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására - belterületi utak felújítása című pályázatra, amelyben a Nagymező út egy  
része kerül felújításra, amelyen az iskola buszok is közlekednek. 
A pályázathoz szükséges önerő maximum 3.750 e Ft. 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására, az előkészítő 
munkákhoz szükséges szerződések megkötésére, valamint a támogatási szerződés megköté-
sére. A Képviselő- testület a 2017. évi költségvetésben biztosítja a szükséges önerőt. 

 
 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
Pásztó, 2017. április 18. 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 
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