
 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

 3060 PÁSZTÓ,  KÖLCSEY F. U. 35. 
     (06-32) 460-155 
FAX: (06-32) 460-918 
E-MAIL: forum@paszto.hu 

 
Szám: 1- 161 / 2013. 
 

A határozat meghozatala egyszerű 
szavazattöbbséget igényel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVASLAT 
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Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. novemberi ülésére 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. szeptemberi ülésén tárgyalta a bérleti díj és 
közüzemi díj fizetéssel kapcsolatos megállapodás Pásztói Sport Klubbal történő megkötésére 
vonatkozó javaslatot, majd megtárgyalásra javasolta a Képviselő-testületnek, aki 210/2013. (IX.26.) 
számú határozatában elfogadta azt. 
  
Tóth Sándor a megállapodást nem írta alá, mert a bérleti díj fizetésének időszaka (2013. október 1.- 
2014. szeptember 30.) nem felel meg a LEADER pályázaton elnyert, a fűtés és a nyílászárók 
korszerűsítésére vonatkozó pályázatban foglalt feltételeknek. Ezt az első kérelmében nem pontosította. 
Ahhoz, hogy a bérleti díjra fordítható 600.000,-Ft-ot le tudják hívni a pályázati keretből, csak a 2013. 
július 1. és 2014. június 30. közötti időszak kerülhet meghatározásra a megállapodásban.  
Fentieknek megfelelően szükséges a megállapodást módosítani. Ebben az esetben 2013. december 20-
ig a fél évre vonatkozó bérleti díjat, azaz 300.000.-Ft-ot fizet be a Pásztói Sport Klub az 
Önkormányzat számlájára. 2014. január 1-től pedig havonta fizeti meg az 50 eFt bérleti díjat 6 
hónapon keresztül. 
A közüzemi költségek vonatkozásában az előző határozatban szereplő időszakot kell továbbra is 
figyelembe venni.  
 
Fentiek figyelembevételével javaslom, a bérleti díj és közüzemi díj fizetéssel kapcsolatos 
megállapodás módosítását. 
 
Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti díj és közüzemi díj fizetéssel kapcsolatos 
megállapodás módosítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. 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. Felhatalmazza a polgármestert az ennek megfelelő megállapodás 
aláírására. 

 Határidő: 8 napon belül 
 Felelős: polgármester 
 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2013.(IX.26.) számú határozata  
hatályát veszti. 

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: polgármester 
 

Pásztó, 2013. október 30. 
 
 
 Sisák Imre 
 Polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 

 
 

Pásztó, 2013. október 30.  


