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J A V A S L A T
Pásztói Sport Klub által benyújtott kérelmek elbírálására

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. novemberi ülésére
Előterjesztő:  Dömsödi Gábor polgármester
Megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztést előkészítette: Bartus László osztályvezető

Tariné Tóth Csilla igazgatási ügyintéző
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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. november 6-án a Pásztói Sport Klubtól két támogatási kérelem érkezett.

A Pásztói Sport Klub  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.

A Pásztói Sport Klub 2013. július 20-án pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz a 35/2013.(V.22.) VM rendelet  alapján a Helyi  Vidékfejlesztési  Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre. A projekt megnevezése: a
PSK  sportöltözőjének  korszerűsítése.  A kért  támogatási  összeg:  4.999.617  Ft  bruttó  100%os
támogatási  intenzitás  mellett,  utófinanszírozott  formában.  A  pályázat  támogatásáról  szóló
határozatot 2013. november 6-án vette kézhez a Klub. 

A beruházás több ütemben valósult meg. Az első ütemben a sportöltöző fűtésének korszerűsítése
történt  meg,  mely szállítói  előfinanszírozással  valósult  meg.  A második  ütemben  a  nyílászárók
korszerűsítési munkálatai történtek meg. A beruházás költsége 1.833.591 Ft, melynek számláját a
vállalkozó 2014.  november 6-i  fizetési  határidővel  állította  ki.  A pályázatban kötelezően vállalt
marketing elem, a fejlesztést bemutató 200 példányban elkészült kiadvány költsége 68.580 Ft. A
PSK nem rendelkezik fedezettel a második ütemben elvégzett munkálatok és az elkészült marketing
kiadvány költségeire.

A  Klub  elnöke  a  képviselő-testülettől  a  hiányzó  1.902.171  Ft  átmeneti  finanszírozásának
biztosítását kéri. 

Az önkormányzatnak 2014. év közben több kötelező feladatellátási körbe többletköltsge merült fel,
aminek  nincs  sem  költségvetési,  sem  pénzügyi  fedezete.  (pl.:  hulladészállítás  vesztesége
meghaladja a 20 millió forintot, az egyéb feladatok vesztesége további 10 millió forint)

Az önkormányzat  kiegészítő  támogatási  kérelmet  terjesztett  elő,  amit  még  nem bíráltak  el.  Az
önkormányzati költségvetésből pénzt kiadni sport szervezet részére – még átmenetileg is – csak
megfelelő garanciák mellett lehet.

Mivel  a  kért  támogatások  fedezete  az  önkormányzat  költségvetésében  jelenleg  nem  áll
rendelkezésre, annak biztosítása költségvetési rendelet-módosítást igényel.

Határozati javaslat

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

1. A Pásztói  Sport  Klub  lelátó  felújítási  pályázatának  önrészét  1.977.150  Ft-ot  biztosítani
kívánja.

2. A Pásztói Sport Klub Leader pályázatának előfinanszírozását 1.902.171 Ft összeg erejéig
biztosítani kívánja.
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3. Az  1.977.150  Ft  támogatás,  továbbá  az  1.902.171  Ft  előfinanszírozásának  fedezetét  a
költségvetés következő módosításában szerepeltetni kell. 

4. 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.)

5. Amennyiben a civil szervezet a 4. pontban megállapított határidőre nem vagy nem teljes
körűen számol el, a 2015. évben nem jogosult támogatásra.

6. A  pénzügyi  fedezet  rendelkezésre  állása  esetére  a  képviselő-testület  felhatalmazza  a
polgármestert a támogatási és a kölcsön-szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:  polgármester

Pásztó, 2014. november 7.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

 Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző
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