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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pásztói Sport Klub elnöke kérelemmel és javaslattal fordult az önkormányzathoz. Ebben 
egyrészt kamatmentes kölcsön biztosítását kérik, másrészt arra tesznek javaslatot, hogy a 
jövőben az általuk használt sportkomplexum fenntartását a tulajdonos önkormányzat adja át a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nek. (kérelem csatolva) 
A sport klub által kért 2.240.000.- Ft kamatmentes kölcsön biztosítását aggályosnak látjuk, 
mivel annak megtérülését a klub a vállalatok, vállalkozások társasági adójából reméli. Erre 
biztos garanciát nem látunk, így az összeg visszafizetése veszélybe kerülhet. 
Ezen túlmenően a kölcsön biztosítása kizárólag a hitelállományunk terhére történhet, amely 
további kamattartozásokat is róna az önkormányzatra. 
Fentiek miatt a kölcsön biztosításának nem látjuk lehetőségét. 
Az ingatlan fenntartás átadására irányuló javaslatot nem tudjuk értelmezni, mivel a fenntartási 
költségek áthárítása a Kft-re végeredményben az önkormányzatnál csapódik le, 
költségvetésében eddig nem tervezett kiadásként jelenik meg. 
A PSK-nak az ingatlan használatára az önkormányzattal szerződése van. Ennek 
megváltoztatását nem látjuk indokoltnak.  
Fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
Határozati javaslat 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Sport Klub (PSK) 
kamatmentes kölcsön adására és ingatlan fenntartás átadására vonatkozó kérelmét, és az 
alábbiak szerint dönt: 

Az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel és a kölcsön visszafizetés kétséges garanciája 
ismeretében a PSK kérelmét nem tudja teljesíteni. 

A PSK használatban lévő Sport úti ingatlan fenntartásának átadására irányuló javaslatot nem 
támogatja, mivel az ellentétes az önkormányzat és a PSK között létrejött használatba-adási 
szerződéssel, továbbá a fenntartás költségei az átadás esetében az önkormányzatra hárulnának 
költségvetési fedezet nélkül. 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő: a határozat megküldésére 2012. november 01. 

Pásztó, 2012. október 16. 

   Sisák Imre 
 polgármester 

A határozati javaslat törvényes:  
 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


