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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Pásztó Városi Önkormányzat a Vidékfejlesztési Programban meghirdetett  Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra a Képviselő-testület 

303/2016 (XII. 15.) és 323/2016 (XII. 29.)  számú határozatai nyomán támogatási kérelmet nyújtott 

be a Felhívás (fent hivatkozott határozatok szerinti) 2. és 1. célterületeként meghatározott célok 

elérésére. Támogató a 1826930173 iratazonosító-számú támogatási kérelmet, 2018. április 23-i 

értesítése szerint támogatásra alkalmasnak minősítette. A Támogató azonban – rangsorolás alapján 

– nem támogatta a 2. célterület, új gépek és berendezések vásárlása, traktor és tolólap beszerzése 

(tervezett költség: 8 650 000 + 613 548 Ft) tételeket. A támogatás intenzitása 90%. 

 

A projekt forrásai a Támogatói döntés értelmében a következőképp alakultak: 

 

projekt teljes költsége összesen (Ft) 90 881 077 

projekt elszámolható költségei összesen (Ft) 77 907 949 

projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft) 12 973 128 

támogatás összege (Ft) 70 117 148 

önerő (Ft) 20 763 929 

saját forrás (Ft) 20 763 929 

egyéb támogatás (Ft) 0 

projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft) 12 973 128 

 

Fentiek szerint Pásztó Városi Önkormányzatnak 20 763 929 Ft önerővel kellene a projektet 

megvalósítania. Az önkormányzatnak elvi lehetősége van kérvényt benyújtani az önerő 

csökkentésére, hivatkozva annak kezelhetetlen mértékű megnövekedésére. Esetleges pozitív 

elbírálás esetén is azonban minimálisan 7 790 801 Ft önerővel kell számolni. 

 

A támogatásról értesítő döntéssel egy időben felszólítás érkezett a mérföldkövek módosításának 

kérésével. 

 

Azzal a megfontolással, hogy a Támogató nem támogatta a tervezett eszközök beszerzését, így a 

pályázat megvalósításának impaktja jelentős mértékben lecsökkent (a beszerezni tervezett 

munkagép minden az önkormányzat tulajdonában lévő út kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához használható lett volna, míg az eszközbeszerzés nélkül megvalósítható pályázat 

kizárólag a 0128, 0165, 072 hrsz-ú külterületi utak stabilizálását jelentené, így hatása lényegesen 

kisebb a város egészére vonatkoztatva, különös tekintettel arra, hogy a biztosítandó önerő egyéb 

területen hatékonyabban lenne felhasználható), valamint, hogy Pásztó Városi Önkormányzat 2018. 

évi költségvetésében külterületi utak fejlesztésére nincs elkülönítve forrás, Pásztó Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2018 (V. 10.) számú határozatában döntött a pályázat 

megvalósításától történő elállásról (1. sz. melléklet). 

 

Mivel a mérföldkövek módosításának benyújtásának határideje megelőzte a Képviselő-testületi 

ülést, amelyen a pályázattól elállásról szóló döntés született, a módosítási kérelmet benyújtottuk. 

Ennek eredményeként 2018. augusztus 12-én megérkezett a módosított támogatói okirat (2. sz. 

melléklet), amelyet most a Képviselő-testület elé terjesztünk. 
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Határozati javaslat: 

 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Képviselő-testület 

118/2018 (V. 10.) számú határozatának felülvizsgálatára tett javaslatot és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület 118/2018 (V. 10.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a polgármester akadályoztatása esetén 

alpolgármesterét, hogy a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat - a Támogatói döntés értelmében - 

csökkentett tartalmú megvalósításának érdekében eljárjon. 

 

Határidő: pályázati határidő szerint 

 

Felelős: polgármester 

 

A határozati javaslat törvényes! 

 

 

Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 

  

Pásztó, 2018. augusztus 31. 

 Farkas Attila 

 polgármester 

 


