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1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-16-NG1-

2017-00060 azonosító számú, „A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai 
korszerűsítése” című projekt többlettámogatási igény benyújtásához kapcsolódó 
előterjesztést és az alábbiakban részletezettek szerint módosítja és egészíti ki 102/2019. 
(IV.16.) számú határozatát: 
 A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: A Pásztó 

Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése 
 A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 3065 Pásztó (Hasznos), Kékesi út 

104. 
 A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 4833 
 A felhívás száma: TOP-3.2.1-16 
 A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) 

megegyezően: 47.609.247 Ft 
 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási 

kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 38.696.646 Ft 
 A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és 

forrása (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói 
döntéssel megegyezően: összesen 8.912.601 Ft, melyből 2019. évi költségvetési 
évben: 3.368.900 Ft 

 A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási 
kérelemben foglaltakkal megegyezően: 34.353.500 Ft 

 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
kötelezettségvállalásra Farkas Attila polgármestert, hogy a többlettámogatás 
elnyerése esetén Pásztó Városi Önkormányzat 2019. költségvetési évre vonatkozó 
3.368.900 Ft önerő összegét a költségvetésben elkülönítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 

 
2) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-16-NG1-

2017-00060 azonosító számú, „A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai 
korszerűsítése” című projekt többlettámogatási igény benyújtásához kapcsolódó 
előterjesztést és az alábbiakban részletezettek szerint módosítja és egészíti ki 231/2019. 
(IX.11.) számú határozatát: 
 A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: A Pásztó 

Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése 
 A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 3065 Pásztó (Hasznos), Kékesi út 

104. 
 A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 4833 
 A felhívás száma: TOP-3.2.1-16 
 A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) 

megegyezően: 47.609.247 Ft 
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 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási 
kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 38.696.646 Ft 

 A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és 
forrása (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói 
döntéssel megegyezően: összesen 8.912.601 Ft, melyből 2020. évi költségvetési 
évben: 5.543.701 Ft 

 A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összegét a támogatási 
kérelemben foglaltakkal megegyezően: 34.353.500 Ft 

 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
kötelezettségvállalásra Farkas Attila polgármestert, hogy a többlettámogatás 
elnyerése esetén Pásztó Városi Önkormányzat 2020. költségvetési évre vonatkozó 
5.543.701 Ft önerő összegét a költségvetésben elkülönítse 

Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 

 
Pásztó, 2019. december 12.  
 
 
 
 
 
 Farkas Attila      dr. Sándor Balázs 
 polgármester              jegyző 
  


