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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pásztói Szabadidő Sport Egyesület LEADER pályázatot nyújtott be az önkormányzat 
tulajdonában lévő Hajós Alfréd úti sportlétesítmény edzőtermének korszerűsítésére.  
A pályázaton 19.970.000,- Ft felújítási támogatást nyertek, amelyet a megvalósítás után 
utófinanszírozás formájában térít meg az MVH.  
A nettó 14.107.315,- Ft összegű kiviteli munkákat pásztói vállalkozó végzi. A közbeszerzési 
törvény szerint meghatározott 15 mFt. összeg alatti beruházásra nem kell a közbeszerzési 
eljárást lefolytatni. Előzetes számítások szerint két hónap alatt be is fejezi és a télre már a kész 
létesítményt használatba vehetik. 
A LEADER pályázatoknál a fenti közbeszerzési összeghatár alatti beruházások több ajánlat 
bekérése nélkül is támogathatók, amennyiben az MVH által meghatározott közzétett 
normatívák alapján készítették a költségvetést és a pályázatot. A kivitelezés alatt több 
részszámla állítható ki, ám a kifizetési igény benyújtását követő két- három hónap a 
legkorábbi időpont, amikor a pályázó az igényelt támogatást megkapja. Ennyi idő alatt 
viszont elkészül az egész kivitelezés, ezért szükséges a teljes összegű finanszírozása, melyet a 
pályázó rövid lejáratú hitellel tud biztosítani, melynek költségeit az egyesület vállalja. 
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. Kodák József munkaszervezet vezetője a pályázat 
megvalósítását segíti és a tél beállta előtti rövid idő alatti megvalósítás érdekében egyetért a 
támogatott sportegyesület szándékával. 
 
A hitelhez elengedhetetlen az összegének megfelelő nagyságú jelzálogjog bejegyzése Pásztó 
Hajós Alfréd út 1. szám alatti sportlétesítményre (az ingatlan a Földhivatalnál nincs 
szétválasztva). 
Tekintettel arra, hogy a sportegyesület a pályázattal az önkormányzat vagyonát gyarapítja és 
az önkormányzat részéről pénzügyi finanszírozást nem igényel, így javasoljuk a Képviselő-
testületnek az egyesület által kért jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás 
megadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Hajós Alfréd úti sportlétesítmény 
edzőterme használója által elnyert LEADER pályázat előfinanszírozásához jelzálogjog 
bejegyzésre tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Pásztói Szabadidő Sport Egyesület LEADER 
pályázatának megvalósításához az egyesület által igényelt rövid lejáratú hitelhez szükséges 
jelzálogjogot az önkormányzat tulajdonában álló Pásztó Hajós Alfréd út 1. szám alatti 
sportlétesítményre bejegyezzék. 
Felhatalmazza polgármesterét a jelzálogjog bejegyzéssel kapcsolatos dokumentumok 
mielőbbi aláírására. 
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Pásztó, 2012. augusztus 10. 
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