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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról, illetve az 
államháztartáson kívülről átvett pénzek átvételének feltételeiről 4.§ (1) bekezdése értelmében 
önkormányzati támogatás nyújtása kérelemre is történhet, ez esetben elsősorban az 
önkormányzat érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni. A 21/2013. 
(IX.27.) számú rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a kérelem írásban nyújtható be a 
polgármesternek címezve. 
 
2014. augusztus 25-én két sportszervezettől érkezett támogatási kérelem.  
 
A Pásztói Shotokan Karate Klub vezető edzője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy a 2014. október 9. és 20. között Japánban megrendezésre kerülő JKA 
Világbajnokságon, valamint a verseny előtti négy napos edzői és bírói továbbképzésen való 
részvétel költségeihez hozzájáruljon. A Klub versenyzőjének várható költsége 500 e Ft, 
melyből a szövetség 150 e Ft-ot vállalt, a vezető edző költsége 550-600 eFt.  
 
A Pásztói Shotokan Karate Klub sportolói rendszeresen részt vesznek nemzetközi 
sportversenyeken, ahol kimagasló eredményeikkel öregbítik városunk jó hírét.4 
 
A Pásztói Sport Klub elnöke a rossz anyagi körülményeikre hivatkozva kéri a Képviselő-
testülettől a szervezet támogatását.  
 
A szervezet vezetője levelében nehezményezi, hogy a Képviselő-testület korábbi döntésével 
/240/2013.(XI.8.)/ ellentétben a város nem vállalta át a közüzemi díjak kifizetését.  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 240/2013.(XI.8.) számú határozatában arról 
döntött, hogy Pásztó Városi Önkormányzat, mint a Pásztó, Hajós Alfréd út 1. szám alatti 
(356. hrsz) sporttelep megnevezésű ingatlan tulajdonosa 2013. október 1-től 12 hónapon 
keresztül vállalja a közüzemi költségek megfizetését, melynek ellentételezéseként az 
ingatlant használó Pásztói Sport Klub havi 50.000,-Ft bérleti díjat köteles fizetni a 2013. 
július 1. és 2014. június 30. közötti 12 hónap alatt. 
A határozatnak megfelelően az eddig felmerült közüzemi költségeket Pásztó Városi 
Önkormányzat megfizette.  

2014. augusztusig megfizetett vízdíj összege 143.692.- Ft 
2014. június 18-ig a Pásztói Sport Klub által benyújtott villamos energia és a földgáz számlák 
összege 264.446.- Ft, melyet az önkormányzat kifizetett. 

Eddig tehát összesen 408.138.- Ft közüzemi díjat vállalt át az önkormányzat az egyesülettől. 
A 240/2013.(XI.8.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2014. 
szeptember 30-ig a villamosenergia- és gázszámlákat azok beérkezését követően kifizeti.  

A 156/2014 (VI.19.) számú határozat értelmében a PSK további 339 000 Ft támogatásban 
részesült, melynek kifizetése 2014. június 26-án megtörtént.   

A Pásztói Sport Klub idén pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez a lelátó 
felújítására. Az elnyert támogatás 4.613.350 Ft, mely a beruházás teljes költségének csupán a 
70 %-a. A 1.977.150 Ft önerőt a Klub saját forrásból nem tudja biztosítani, ezért kéri a 
Képviselő-testületet, hogy a pályázathoz a saját forrást biztosítsa. 



Határozati javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Shotokan Karate Klub és a Pásztói 
Sport Klub támogatási kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben 
szereplő indokolásra tekintettel az alábbi határozatot hozza. 

 

1. A Pásztói Sport Klub működési költségeihez (közüzemi díjak) a 240/2013.(XI.8.) 
számú határozat szerint 408 138 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat, továbbá korábbi 
döntésének megfelelően a 2014. szeptember 30-ig felmerülő közüzemi számlákat 
megtéríti. A 156/2014 (VI.19.) számú határozatnak megfelelően pedig 339 000 Ft 
kifizetése történt meg. A PSK működési költségeihez az önkormányzat további 
100 000 Ft támogatást biztosít. 

2. A Pásztói Shotokan Karate Klub 2014. október 9. és 20. között Japánban 
megrendezésre kerülő JKA Világbajnokságon való részvételét 50 e Ft-tal támogatja. 

 
3. A 2014. évben támogatásban részesült civil szervezetek 2015. január 31-ig szöveges 

értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani „Civil 
támogatás” jelige feltüntetésével a Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Osztályának címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.) 

 
4. Amennyiben a civil szervezet a 3. pontban megállapított határidőre nem vagy nem 

teljes körűen számol el, a 2015. évben nem jogosult támogatásra. 
 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 

6. A képviselő-testület a Pásztói Shotokan Karate Klubnak jóváhagyott 50 eFt-ot és a 
Pásztói Sport Klubnak jóváhagyott 100 eFt-ot továbbá a 2014. szeptember 30-ig 
felmerülő köüzemi költségek fedezetét költségvetésben biztosítja.  

 

 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   polgármester 
 
Pásztó, 2014. szeptember 18. 
 
        Sisák Imre 
        polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
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