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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat konzorciumi partnerként részt vesz a Zagyvölgyi kerékpárút építése 
Bátonyterenye és Pásztó között című, TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 azonosító számú, valamint a 
Zagyvavölgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című, TOP-3.1.1-15-NG1-2016-
00002 azonosító számú pályázatok megvalósításában. 

Kérjük a Képviselő-testületet, hatalmazza fel polgármesterét, illetve a polgármester akadályoztatása 
esetén, alpolgármesterét, hogy a fenti pályázatok megvalósításával kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
 
Határozati javaslat 1: 

A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a Zagyvölgyi kerékpárút építése Bátonyterenye 
és Pásztó között című, TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 azonosító számú, valamint a Zagyvavölgyi 
kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című, TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00002 
azonosító számú pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza. 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, akadályoz-
tatása esetén alpolgármesterét, hogy a Zagyvölgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pász-
tó között című, TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 azonosító számú megvalósításához kapcso-
lódó valamennyi ügyben eljárjon. 

 
Határozati javaslat 2: 
 

A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a Zagyvölgyi kerékpárút építése Bátonyterenye 
és Pásztó között című, TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 azonosító számú, valamint a Zagyvavölgyi 
kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című, TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00002 
azonosító számú pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza. 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, akadályoz-
tatása esetén alpolgármesterét, hogy a Zagyvavölgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdok-
püspöki között című, TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00002 azonosító számú megvalósításához 
kapcsolódó valamennyi ügyben eljárjon. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Pásztó, 2018. június 20. 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

Határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 
jegyző 
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