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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Pásztó, Hajós Alfréd u. 1. szám alatti Sport telepen az MLSZ-szel 2016. július 28-án kötött 
együttműködési megállapodás keretében futballpálya került kialakításra. A korábbi években két 
magánszemély látta el megbízási szerződés keretében a gondnoki feladatokat. Hosszas egyeztetés 
eredményeként javaslom a következő időszakra a PSK-val kötni egy megbízási szerződést a 
műfüves, rekortán pálya teljes gondnoki feladatainak ellátására. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott 
együttműködési megállapodás szerint a pálya megfelelő működtetése, karbantartása, üzemeltetése, 
állagának biztosítása az Önkormányzat feladata, ezért mielőbb szükséges erre szerződést kötni. 
 
2018. áprilisában a szerződés megkötésre került, melyben a megbízási díj bruttó 344.006,- Ft-on 
került megállapításra. 
A megbízási szerződés 2020. június 24-én módosításra került, mivel idő közben a Sport telepen 
kialakításra került egy kondipark, melynek karbantartása szinté a PSK kezelésébe került. Ezzel 
egyidejűleg a megbízási díj bruttó 530.000,- Ft-ra módosult. 
A megbízási szerződés II. számú módosítására 2022. január 01-én került sor, ahol a megbízási díj 
került módosításra. Az új megbízási díj bruttó 620.000,- Ft-ra módosult.  
2023. januárjában Szarvas Imre a Pásztói Sport Klub Sportegyesület elnöke, azzal a szóbeli kéréssel 
fordult polgármester Úrhoz, hogy a megbízási díjat bruttó 850.000,- Ft-ra módosítsák a Sporttelep 
feletti gondoki feladatok ellátásáért. 

 

I. Határozati javaslat:  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó, Hajós 
Alfréd u. 1. szám alatti Sporttelep gondnoki feladatainak ellátására kötött megbízási szerződés III. 
számú módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület elfogadja a megbízási szerződés III. számú módosítását. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés III. számú 

módosítását aláírja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási díj összegét a 2023-as 

költségvetésben szerepeltesse. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: polgármester 

Pásztó, 2023. március 24. 

 
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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Megbízási szerződés 3. számú módosítása 
amely létrejött egyrészről 
Megbízó: 
Pásztó Városi Önkormányzat 
 
Cím:   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 
Számlaszám:   117411024-25450827 
Adószám:  15735313-2-12 
Képviselő:  Farkas Attila polgármester 
 
továbbiakban: Megbízó 
 
másrészről  
 
Megbízott: 
 
Pásztói Sport Klub Sportegyesület 
 
Cím:   3060 Pásztó, Hajós Alfréd u. 1. 
Számlaszám:   62100308-15710420 
Adószám:  18640209-1-12 
Nyilvántartási szám:    Pk.60.089/2003/55 
Képviselő:  Szarvas Imre Ferdinánd elnök és Pisák József  elnökhelyettes 

továbbiakban: Megbízott 
 
között a Pásztó 356 hrsz-ú futballpálya használatára, hasznosítására valamint karbantartására 
létrejött megbízási szerződés vonatkozásában. 
 

1. A szerződés módosítás értelmében a megbízási szerződés 5./ pontja 5.1 alpontja az alábbiak 
szerint módosul: 
  
„2023. április 1-től a megbízási (jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért járó) díj havi bruttó 
850.000.-Ft.” 
 
A módosítás 2023. április 1. napjától lép hatályba. 
 

2. A szerződésmódosítás indokai: Az előfüves futballpálya, a kisméretű műfüves futballpálya, a 
rekortán pálya és a kondipark karbantartási feladatai, valamint a bérköltségek megnövekedtek. 
 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 
tartalommal érvényben maradnak. A szerződő felek kijelentik, hogy jelen megbízási szerződés 
rendelkezései annak mindkét fél általi aláírásával lépnek hatályba. 
Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasták, azt közösen értelmezték és saját elhatározásukból, 
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet 
szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. 
 
Jelen szerződés 4 (négy) példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megbízót 2 (kettő) 
példány a Megbízottat illeti.  
 
Pásztó, 2023. március …. 
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………………………………….        …………….……………………… 

                Pásztó Városi Önkormányzat            Pásztói Sport Klub Sportegyesület 
      Farkas Attila polgármester                           Szarvas Imre Ferdinánd elnök 
 
 
                  …………………………………… 

           Pásztói Sport Klub Sportegyesület 
                      Pisák József  elnökhelyettes 
 
 
 
 
 
Pásztó, 2023. március … 

 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
………………………………… 
  Baloghné Stancsik Marianna 
 

 


	PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

