
 
 

Szám: 1- 51 /2011. 
 
 
 
 

A határozat meghozatala egyszerő 

szavazattöbbséget igényel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JAVASLAT 
 

A Nyikom Hegyisport- és Természetvédı Klub közfeladatok ellátására 

vonatkozó együttmőködési megállapodásra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. márciusi ülésére  
Elıterjesztı: Sisák Imre polgármester   
Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
Javaslatot készítette: Malomhegyi Lajos, Szklenár Katalin  
 

PÁSZTÓ  VÁROS   POLGÁRMESTERE 
 

� 3060 PÁSZTÓ,  KÖLCSEY F. U. 35. 
℡     (06-32) *460-753 ; *460-155/113  

 FAX:  (06-32) 460-918 

 



Tisztelt Képviselı- testület! 

 

A Nyikom Hegyisport- és Természetvédı Klub 2011. február 16-án kelt 2011. február 17-én 
érkezett levelében kérelmet nyújtott be, hogy az önkormányzat az egyesülettel közfeladatok 
ellátására vonatkozó együttmőködési megállapodásról hozzon döntést. Az egyesület kérelmét 
mellékeljük. 
 
Pásztó Város Önkormányzata a városfenntartási feladatai jelentıs részét (pl. parlagfő 
mentesítés, utak tisztántartása, játszóterek karbantartása, illegális hulladéklerakó helyek 
felszámolása) a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött szerzıdés(ek) 
alapján látja el. A Kft. rendelkezik azokkal a feltételekkel, kézi és gépi eszközökkel, amelyek 
a feladatok ellátásához szükségesek, nélkülözhetetlenek. Az egyesület az elızetes 
egyeztetések alapján ezen feladatokból szeretne részt vállalni meghatározott díj ellenében.  
Az egyesültek, klubok térítési díj ellenében vállalkozói tevékenységgel megbízása az 
önkormányzat részérıl többszörösen megfontolandó az alábbiak miatt: 

- állandó, rendszeres, alkalmazotti létszám hiánya (munkaerı) 
- felszereltség, eszközök, képzett szakemberek hiánya  
- teljesítési garanciák biztosításának hiánya  
- esetleges késedelmi és meghiúsulási kötbér teljesíthetısége 

 
Ha a feladatokkal másokat is megbízunk, a Városgazdálkodási Kft. szerepének gyengítése az 
árbevétele csökkenéséhez vezet, amely a 100 % önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági 
társaságnál nem lehet cél.  
 
Az egyesülettel abban látjuk az együttmőködés lehetıségét, ha eseti megállapodás alapján a 
környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet lát el, pld. növényültetés és 
gondozás, szemétgyőjtési akciók. E feladatok önkéntes ellátására az egyesület 
együttmőködési megállapodást köthet a Városgazdálkodási Kft-vel is, ha az létszámhiány és 
költségfedezet miatt kevésbé tudja ellátni a feladatát.  
 
Határozati javaslat: 

 

Pásztó Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Nyikom Hegyisport- és Természetvédı 
Klub közfeladatok ellátására vonatkozó együttmőködési megállapodásra tett javaslatot 
megismerte és megtárgyalta az alábbiak szerint határoz: 
 
A városfenntartási feladatokat ellátó önkormányzat tulajdonában lévı Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzat éves költségvetésében 
meghatározott szőkös keretbıl biztosítja azon feladatok ellátását, amelybıl részt vállalna 
megfelelı díj ellenében a kérelmezı Nyikom Hegyisport- és Természetvédı Klub.  
A Városgazdálkodási Kft. rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges a Nyikom 
Hegyisport- és Természetvédelmi Klub hiányosságaként felsorolt feltételekkel és megfelelı 
több év alatt szerzett sokrétő munkavégzéshez szükséges referenciákkal. Az önkormányzat a 
közfeladatok ellátását felelısséggel nem bízhatja olyan egyesületre, amely fentiekkel nem 
rendelkezik. Azonban támogatja olyan együttmőködési megállapodás megkötését, amely 
térítésmentesen segíti a Városgazdálkodási Kft-t a feladatai ellátásában, illetve környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet lát el. 
 
Pásztó, 2011. március 16.   
         Sisák Imre 
        polgármester 
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