Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-i ülésén 130/2016. (V. 26.) számon
a következő határozatot hozta:
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
130/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek
2016. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt e határozat 1., 2. és 3.
számú mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

2. A 2016. évben támogatásban részesülő civil szervezetek 2017. január 31-ig
szöveges értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani,
„Civil támogatás” jelige feltüntetésével a Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási
és Szociális Osztálynak címezve (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.)

3. Amennyiben a civil szervezet a 2. pontban megállapított határidőre nem, vagy nem
teljes körűen számol el, a 2017. évben nem jogosult támogatásra.

4. A Képviselő-testület a pályázati eredményeket a honlapján teszi közzé.
5. A támogatásban részesülő civil szervezetek e határozat 4. sz. mellékletében
szereplő szerződést kötik meg Pásztó Városi Önkormányzattal.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Pásztó, 2016. május 27.

Dömsödi Gábor
polgármester

dr. Gajdics Gábor
jegyző

Sport szervezetek 2016

Sor
sz.
1.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

Pásztói
Shotokan
Karate Klub

egyesület

2.

Pásztói Sport
Klub

egyesület

3.

HUFEZE JK
Pásztó

egyesület

Pályázati cél

2015-ben
szervezett,
lebonyolított
program

pályázat
teljes
költsége
/Ft/

Kötelező
melléklet

2014. évi
támogatás
elszámolása
Határidőben
teljes körűen
elszámolt

3 105 000

Magyar
bajnokságokon,
versenyeken, Európa
bajnokságon és
Világbajnokságon
történő részvétel

Több hazai és
külföldi versenyen
és edzőtáborban
való részvétel

Hiánytalan

Működési
költségekre,
fenntartásra,
mérkőzések
szervezésére,
közösség formáló
összejövetelek,
krándulások
szervezése
Országos és
világbajnoki
versenyeken való
részvétel, országos
senior atlétikai
bajnokságon való
részvétel, óvodások ,
iskolások számára
tájékozódási
futósport rendezés

Működési
költségekre,
fenntartásra,
mérkőzések
szervezésére

Hiánytalan

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

3 400 000

Országos és
Hiánytalan
világbajnoki
versenyeken való
részvétel, nyári
tájfutó utánpótlás
táborban részvétel,
2015.08.16-20.
Hungária kupán
való részvétel

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

3 070 000

1. sz. melléklet
igényelt
támogatás
/Ft/

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

javasolt
támogatás
/Ft/

Megjegyzés

1 500 000 Magyar
bajnokságokon,
versenyeken,
Európa
bajnokságon és
Világbajnokságon
történő részvétel

650 000 2015-ben 650

1 900 000 Működési
költségekre,
fenntartásra,
mérkőzések
szervezésére,
közösség formáló
összejövetelek,
krándulások
szervezése
430 000 Országos és
világbajnoki
versenyeken való
részvétel, országos
senior atlétikai
bajnokságon való
részvétel, óvodások
, iskolások számára
tájékozódási
futósport rendezés

650 000 2015-ben
500 000
támogatást
kapott

2016-ban
pályázat
beadása
előtt történt
kifizetés

000 + 2x
50000 egyedi
kérelmre

500 000

1. oldal, összesen: 16

200 000 2015.-ben 100
000 Ft
Támogatásban
részesült

Sport szervezetek 2016

Sor
sz.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

Pályázati cél

2015-ben
szervezett,
lebonyolított
program

Kötelező
melléklet

2014. évi
támogatás
elszámolása

pályázat
teljes
költsége
/Ft/

1. sz. melléklet
igényelt
támogatás
/Ft/

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

javasolt
támogatás
/Ft/

Megjegyzés

4.

Pásztói
egyesület
Utánpótlás
Labdarúgó Klub

Országos
bajnokságon, Bozsik
programban való
részvétel,
utánpótlásos tornán
összes kororszály
részére részvétel,
nyári tábor rendezés

Országos
Hiánytalan
bajnokságon,
Bozsik programban
való részvétel,
utánpótlásos tornán
összes kororszály
részére részvétel

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

16 853 000

5 853 000 Országos
bajnokságon,
Bozsik programban
való részvétel,
utánpótlásos tornán
összes kororszály
részére részvétel,
nyári tábor
rendezés

650 000 2015-ben 500
000 Ft
támogatást
kapott

5.

Herkules
Diáksport
Egyesület

egyesület

sport
rendezvényeken,
versenyein való
részvétel,sőport
eszközök
beszerzése,
karbantartása,sportre
ndezvényekre
utazási költség

Részvétel a januári Hiánytalan
diákolimpián,
Kézilabda Erima
gyermekbajnokságo
n, Labdarúgó
Bozsik programon,
és kosárlabda
szövetség aktuális
versenyein részvétel

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

980 000

515 000 sport
rendezvényeken,
versenyein való
részvétel,sőport
eszközök
beszerzése,
karbantartása,sport
rendezvényekre
utazási költség

400 000 2015-ben
320 000 +200
000 Ft egyedi
kérelem
alapján

6.

Pásztói Sakk
Egyesület

egyesület

V. Tittel Pál Kupa
versenykiírásának
megfelelően
rendezvényeken
való részvétel

IV. Tittel Pál Kupa Hiánytalan
versenykiírásának
megfelelően
rendezvényeken
való részvétel

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

1 000 000

500 000 V. Tittel Pál Kupa
versenykiírásának
megfelelően
rendezvényeken
való részvétel

400 000 2015-ben 290
000 Ft
támogatás

2. oldal, összesen: 16

2016-ban
pályázat
beadása
előtt történt
kifizetés

Sport szervezetek 2016

Sor
sz.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

Pályázati cél

7.

Pásztói
Szabadidő
Sportegyesület

egyesület

Kosárlabda,
birkózás és MMA
utánpótlásnevelés
valamint
teljesítménytúrák
szervezése

8.

Mátrai Lovas
Egylet

egyesület

fogathajtó verseny
szervezése, megyei
és régiós
versenyeket való
részvétel, pásztói
szüreti felvonuláson
való részvétel,lovas
kocsi felújítás

2015-ben
szervezett,
lebonyolított
program

pályázat
teljes
költsége
/Ft/

Kötelező
melléklet

2014. évi
támogatás
elszámolása

Pásztói Sporthetek Hiánytalan
keretében
teljesítménytúrák,
24 órás kosárlabda
és Streetball
bajnokság
szervezése, MMA
bajnokság
szervezése,
sporteszközök
felújítására és új
eszközök
beszerzésére

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

3 682 000

Hiánytalan

határidőben
teljes körűen
elszámolt az
egyedi
támogatási
összeggel

517 000

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

3 410 000

1. sz. melléklet
igényelt
támogatás
/Ft/

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

javasolt
támogatás
/Ft/

Megjegyzés

983 500 Kosárlabda,
birkózás és MMA
utánpótlásnevelés
valamint
teljesítménytúrák
szervezése

650 000 2015-ben
600 000 + 2
200 000 Ft
támogatást
kapott

300 000 fogathajtó verseny
szervezése, megyei
és régiós
versenyeket való
részvétel, pásztói
szüreti
felvonuláson való
részvétel,lovas
kocsi felújítás

300 000

2016-ban
pályázat
beadása
előtt történt
kifizetés

100 000

9.

Pásztói
egyesület
Kézilabda Club

Férfi női, fiú lány
megyei és országos
bajnokságon való
részvétel, nyári
sporttábor
szervezése

Férfi női, fiú lány Hiánytalan
megyei banokságon
való részvétel, nyári
sporttábor
szervezése

3. oldal, összesen: 16

970 000 Férfi női, fiú lány
megyei és országos
bajnokságon való
részvétel, nyári
sporttábor
szervezése

egyedi kérelem
alapján 2015ben 250 000 Ft
támogatást
kapott
650 000 2015-ben
540 000

20 000

Sport szervezetek 2016

Sor
sz.

Szervezet
megnevezése

10. Pásztói
Asztalitenisz
Klub

Szervezeti
forma
egyesület

11. Nyikom
egyesület
Hegyisport- és
Természetvédő
Klub

2015-ben
szervezett,
lebonyolított
program

pályázat
teljes
költsége
/Ft/

1. sz. melléklet

Kötelező
melléklet

2014. évi
támogatás
elszámolása

Edzések, Nógrád
Megyei
csapatbajnokságoko
n való részvétel,
Hallássérültek
európabajnokságán
részvétel, Pünkösd
és Luca kupa
megszervezése,
Utánpótlás korú
játékosok számára
toborzás, utánpótlás
szervezése,
Diákolimpián
történő
versenyeztetés

Edzések, Nógrád
Hiánytalan
Megyei
csapatbajnokságoko
n való részvétel,
Hallássérültek
európabajnokságán
részvétel, Pünkösd
és Luca kupa
megszervezése,
Utánpótlás korú
játékosok számára
toborzás,
utánpótlás
szervezése,
Diákolimpián
történő
versenyeztetés

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

671 000

521 000 Edzések, Nógrád
Megyei
csapatbajnokságok
on való részvétel,
Hallássérültek
európabajnokságán
részvétel, Pünkösd
és Luca kupa
megszervezése,
Utánpótlás korú
játékosok számára
toborzás,
utánpótlás
szervezése,
Diákolimpián
történő
versenyeztetés

350 000 2015-ben
250 000

Génmegőrző
gyümölcsfák oltása,
turistautak
szemétmentesítése,
Nyikom kupa
siklórepülő
bajnokság,Mikulás
futás szervezése,

Génmegőrző
Hiánytalan
gyümölcsfák oltása,
turistautak
szemétmentesítése,
paintball verseny,
Bringázz velünk a
múltba, Mikulás
futást szervezett,
Részt vett a
Múzeumok
éjszakája
programban

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

825 000

670 000 Génmegőrző
gyümölcsfák
oltása, turistautak
szemétmentesítése,
Nyikom kupa
siklórepülő
bajnokság,Mikulás
futás szervezése,

100 000 2015-ben
150 000 +
2x50 000
egyedi kérelem
alapján

Pályázati cél

Összesen:

igényelt
támogatás
/Ft/

14 142 500

4. oldal, összesen: 16

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

javasolt
támogatás
/Ft/

5 000 000

Megjegyzés

2016-ban
pályázat
beadása
előtt történt
kifizetés

620 000

Alapítványok 2016

Sorsz.

1.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

Csohány Baráti Alapítvány
Kör Pásztó
Kultúrájáért
Alapítvány

2 Százszorszép
Óvodásokért
Alapítvány

Alapítvány

Pályázati cél

2015-ben szervezett,
lebonyolított
program

Kötelező
melléklet

2015. évi
támogatás
elszámolása

Pályázat
teljes
költsége
/Ft/

2.sz.melléklet

Igényelt
támogatás
/Ft/

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

Javasolt
támogatás
/Ft/

Megjegyzés

Csohány
Kálmán
születésnapjához
és névnapjához
kapcsolódó
szervezett
program,
életrajzi kiállítás
szervezés,
ünnepi műsor és
koszorúzás,
Grafika és
rajzverseny
szervezése

Csohány Kálmán
hiánytalan
születésnapjához és
névnapjához
kapcsolódó szervezett
program, életrajzi
kiállítás szervezés,
ünnepi műsor és
koszorúzás, Grafika
és rajzverseny
szervezése általános
és középiskolások
gyermekeknek

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

152 000

100 000 Csohány Kálmán
születésnapjához
és névnapjához
kapcsolódó
szervezett
program, életrajzi
kiállítás szervezés,
ünnepi műsor és
koszorúzás,
Grafika és
rajzverseny
szervezése

70 000 2015-ben
000

50

városi
rendezvényeken,
közösségi
programokon
való részvétel,
udvari játék
vásárlás, fa
vásárlás
ültetés,kerítés
felújítás

Irány a környezet és hiánytalan
természetvédelem
program szervezése,
szelektív
hulladékgyűjtés,
Sportszerek vásárlása,
városi
rendezvényeken,
közösségi
programokon való
részvétel

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

138 000

120 000 városi
rendezvényeken,
közösségi
programokon való
részvétel, udvari
játék vásárlás, fa
vásárlás
ültetés,kerítés
felújítás

120 000 2015-ben
000 Ft
támogatást
kapott

80

5. oldal, összesen: 16

2016-ban
pályázat
beadása
előtt történt
kifizetés

Alapítványok 2016

Sorsz.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

Pályázati cél

2015-ben szervezett,
lebonyolított
program

Kötelező
melléklet

2015. évi
támogatás
elszámolása

2.sz.melléklet

Pályázat
teljes
költsége
/Ft/

Igényelt
támogatás
/Ft/

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

Javasolt
támogatás
/Ft/

Megjegyzés

3 Hasznosi
Óvodásokért
Alapítvány

Alapítvány

Sport és
kulturális
rendezvényeken
való részvétel,
kirándulások
szervezése,csalá
di délután
szervezése,báb
előadás
szervezése

Sport és kulturális
hiánytalan
rendezvényeken való
részvétel,
készségfejlesztő
barkácseszközök
beszerzése

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

60 000

60 000 Sport és kulturális
rendezvényeken
való részvétel,
kirándulások
szervezése,családi
délután
szervezése,báb
előadás szervezése

4 "MÚZEUMTÉRI
ÓVODÁÉRT"
Alapítvány

Alapítvány

sport nap
szervezés, bohóc
műsor
szervezés,kézmű
ves nap,
ugrálóvár
bérlés,arcfestés,
festékpatron
plakátészítés

Udvari
hiánytalan
mozgásfejlesztő
eszközök beszerzése,
a tehetséges
gyermekek
támogatása

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

120 000

108 000 sport nap
szervezés, bohóc
műsor
szervezés,kézműve
s nap, ugrálóvár
bérlés,arcfestés,
festékpatron
plakátészítés

108 000 2015-ben 70
000 Ft
támogatást
kapott

Nem pályázott

196 000

150 000 hangversenyen
való részvétel és
lebonyolítás,
élőzene bemutató

100 000 2015-ben
egyedinkélrele
m alapján
68000 Ft
támogatásban
részesült

5 Helyi Művészeti Alapítvány
Iskoláért
Álapítvny

hangversenyen nem pályázott
való részvétel és
lebonyolítás,
élőzene
bemutató

hiánytalan

6. oldal, összesen: 16

60 000 2015-ben
60
000 támogatás

2016-ban
pályázat
beadása
előtt történt
kifizetés

Alapítványok 2016

Sorsz.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

6 Lépésről-lépésre Alapítvány
a Gyermekekért
Alapítvány

Pályázati cél

Múzeumok
éjszakája
megszervezése,
Nyári múzeum
tábor szervezése,
Családi
játszóház és
gyermekfoglalko
ztatások
szervezése,
lebonyolítása,
Bringázz velünk
a múltba
program
szervezése

2015-ben szervezett,
lebonyolított
program

Kötelező
melléklet

Múzeumok éjszakája hiánytalan
megszervezése, Nyári
múzeum tábor
szervezése, Családi
játszóház és
gyermekfoglalkoztatás
ok szervezése,
lebonyolítása, Bringázz
velünk a múltba
program szervezése

2015. évi
támogatás
elszámolása
Határidőben
teljes körűen
elszámolt

Pályázat
teljes
költsége
/Ft/
180 000

Összesen:

2.sz.melléklet

Igényelt
támogatás
/Ft/

110 000 Múzeumok
éjszakája
megszervezése,
Nyári múzeum tábor
szervezése, Családi
játszóház és
gyermekfoglalkoztat
ások szervezése,
lebonyolítása,
Bringázz velünk a
múltba program
szervezése

648 000

7. oldal, összesen: 16

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

Javasolt
támogatás
/Ft/

Megjegyzés

110 000 2015-ben 80
000 Ft
támogatást
kapott

568 000

2016-ban
pályázat
beadása
előtt történt
kifizetés

Civil szervezetek 2016

Sorsz.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

Pályázati cél

2015-ben szervezett,
lebonyolított program

Kötelezö
melléklet

2014. évi
támogatás
elszámolása

3. sz. melléklet
pályázat
teljes
költsége
/Ft/

1.

Rajeczky
Személyek
Szimpatikusok egyéb
közössége

.Fölszállott a Páva ".
Miskolc-Ararm
minősítő ,
edzőtáborbszervezés,
országos
rendezvényeken való
részvétel

Dunán innen Dunán túl hiánytalan
2015.04.25.Fölszállott
a Páva 2015.05.15.
"Nagy vagy"
tehetségkutató 2015.
Országminősítő 2016.
VIII. Országos
Gödöllői Népzenei
verseny 2015. évi
Muzsla Gála XXIII.
Országos Népzenei
Tábor 2015.08.26-30.

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

1 190 500

2.

Athéné Alkotó egyesület
Kör

Felolvasó délutánok
szervezése, Athéné
piknik,
Karácsonyváró batyus
buli, Athéné
Alkotótábor
szervezése, helyi és
nemzetközi
programban való
részvétel, Nőnapi
rendezvényen
közreműködés,

Felolvasó délutánok
hiánytalan
szervezése, Athéné
piknik, Karácsonyváró
batyus buli, Athéné
Alkotótábor
szervezése,Helyi és
nemzetközi
programban való
részvétel, Nőnapi
rendezvényen
közreműködés,

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

200 000

8. oldal, összesen: 16

2016-ban
Javasolt
pályázat
támogatás Megjegyzés
beadása
előtt történt
/Ft/
kifizetés
470 000 .Fölszállott a Páva ".
350 000 2015-ben
Miskolc-Ararm
250 000
minősítő ,
edzőtáborbszervezés
, országos
rendezvényeken
való részvétel

igényelt
támogatás
/Ft/

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

80 000 Felolvasó délutánok
szervezése, Athéné
piknik,
Karácsonyváró
batyus buli, Athéné
Alkotótábor
szervezése, helyi és
nemzetközi
programban való
részvétel, Nőnapi
rendezvényen
közreműködés,

80 000 2015-ben
60 000

Civil szervezetek 2016

Sorsz.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

Pályázati cél

2015-ben szervezett,
lebonyolított program

Kötelezö
melléklet

2014. évi
támogatás
elszámolása

3. sz. melléklet
pályázat
teljes
költsége
/Ft/

3.

Pásztói
egyesület
Muzsla
Néptánc és
Hagyományőr
ző Egyesület

Pásztói Húsvét
muzsla módra, ,
Bujáki vasárnap,
Muzsikál az Erdő
,Országos
Palóctalálkozó, Válivölgyi Vigaszságok
részvétel,
Mátrakeresztesen 1
hetes edzőtábor
szervezése, Pásztó
kiemelt
rendezvényein
részvétel, Külföldi
turné (Lengyelország,
Franciaország),
Évzáró Gála
szervezése, Új ruhák
varratása és új
koreográfia tanulás

A tervezett
programokat
megszervezték,
rendezvényeken részt
vettek, felkéréseknek
eleget tettek

hiánytalan

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

2 550 000

4.

Dél-Cserháti
Televízió
Egyesület

Városi
rendezvényeken való
hiteles és magas
színvonalú
közvetítés,marketing
anyagok
megjelenítése,

Városi rendezvényeken hiánytalan
való hiteles és magas
színvonalú közvetítés,
bérleti díj,
rezsiköltségszemléletfo
rmáló médiatábor
szervezése

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

980 000

egyesület

9. oldal, összesen: 16

2016-ban
Javasolt
pályázat
támogatás Megjegyzés
beadása
előtt történt
/Ft/
kifizetés
1 730 000 Pásztói Húsvét
800 000 2015-ben
muzsla módra, ,
650 000 +
Bujáki vasárnap,
50000
Muzsikál az Erdő
egyedi
,Országos
kérele
alapján
Palóctalálkozó, Válivölgyi Vigaszságok
részvétel,
Mátrakeresztesen 1
hetes edzőtábor
szervezése, Pásztó
kiemelt
rendezvényein
részvétel, Külföldi
turné
(Lengyelország,
Franciaország),
Évzáró Gála
szervezése, Új ruhák
varratása és új
koreográfia tanulás

igényelt
támogatás
/Ft/

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

340 000 Városi
rendezvényeken
való hiteles és
magas színvonalú
közvetítés,marketing
anyagok
megjelenítése,

150 000 2015-ben
120.000
támoatást
kapott

Civil szervezetek 2016

Sorsz.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

Pályázati cél

2015-ben szervezett,
lebonyolított program

Kötelezö
melléklet

2014. évi
támogatás
elszámolása

3. sz. melléklet
pályázat
teljes
költsége
/Ft/

2016-ban
Javasolt
pályázat
támogatás Megjegyzés
beadása
előtt történt
/Ft/
kifizetés
400 000 rendezvények
200 000 2015-ben
biztosítása,polgárőrö
100 000
k
továbbképzése,polgá
rőr lovas tagozat
beindítása,
működési költségek

igényelt
támogatás
/Ft/

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

5.

Pásztói
Polgárőrség

egyesület

rendezvények
biztosítása,polgárőrök
továbbképzése,polgár
őr lovas tagozat
beindítása, működési
költségek

Megyei és Járási
hiánytalan
Polgárőrnapon való
részvétel, és működési
költségek

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

500 000

6.

Országos
egyesület
Fogyasztóvéd
elmi Egyesület
Városi
Szervezete

Fogyasztóvédelemmel
kapcsolatos
tájékoztatások,
aktuális előadások
megtartása, iroda
működtetésének
költségei

Fogyasztók
hiánytalan
tájékoztatása l,
valamint a polgárőrök
tájékoztatása, jogainak
megismeréséről

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

98 000

88 000 Fogyasztóvédelemm
el kapcsolatos
tájékoztatások,
aktuális előadások
megtartása, iroda
működtetésének
költségei

50 000 2015-ben
20 000

7.

Őszirózsa
Személyek
Nyugdíjasklub egyéb
közössége

Kutasói betyárnaon
való részvétel,
kirándulás szervezése
ezekhez utazási
köktség igénylés,
mikulás és karácsonyi
ünnep szervezés

A klub 35. fennállása hiánytalan
évfordulójának
alkalmából rendezvényt
szerveztek,
Szurdokpüspöki
sportnapon részt vettek,
karácsonyi és mikulás
ünnepséget szerveztek

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

864 600

120 000 Kutasói betyárnaon
való részvétel,
kirándulás
szervezése ezekhez
utazási köktség
igénylés, mikulás és
karácsonyi ünnep
szervezés

120 000 2015-ben
130.000
támoatást
kapott

10. oldal, összesen: 16

Civil szervezetek 2016

Sorsz.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

Pályázati cél

2015-ben szervezett,
lebonyolított program

Kötelezö
melléklet

2014. évi
támogatás
elszámolása

3. sz. melléklet
pályázat
teljes
költsége
/Ft/

8.

Rozmaring
Népdalkör

Személyek
egyéb
közössége

Városi ünnepségeken
való részvétel és
országos nyugdíjas
találkozó keretében
más településeken
megtartandó népzenei
találkozókon való
részvétel, Palóc
Népdalköri találkozó

Városi ünnepségeken
való részvétel és
országos nyugdíjas
találkozó keretében
más településeken
megtartandó népzenei
találkozókon való
részvétel

hiánytalan

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

300 000

9.

Boldog Élet
Klub

Személyek
egyéb
közössége

Bibliai életképek
címmel
előadássorozat
szervezése,
Egészséges életmód
fontossága
rendezvény
szervezése, Pásztói
karácsonyi műsoron
való részvétel

Bibliai életképek
hiánytalan
címmel előadássorozat
szervezése, Egészséges
életmód fontossága
rendezvény szervezése,
Adventi jótékonysági
hangverseny szervezése

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

430 000

11. oldal, összesen: 16

2016-ban
Javasolt
pályázat
támogatás Megjegyzés
beadása
előtt történt
/Ft/
kifizetés
220 000 Városi
200 000 2015-ben
ünnepségeken való
120.000
támoatást
részvétel és országos
nyugdíjas találkozó
kapott
keretében más
településeken
megtartandó
népzenei
találkozókon való
részvétel, Palóc
Népdalköri
találkozó

igényelt
támogatás
/Ft/

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

100 000 Bibliai életképek
címmel
előadássorozat
szervezése,
Egészséges életmód
fontossága
rendezvény
szervezése, Pásztói
karácsonyi műsoron
való részvétel

50 000 2015-ben 50
000 Ft
támogatást
kapott

Civil szervezetek 2016

Sorsz.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

10.

Mátrakereszte egyesület
si Szabadidős
Társaság

11.

Magyarok
egyesület
Világszövetsé
ge Pásztó és
Körzete
Csoport

Pályázati cél

település rész
programjaiban való
szervezés, 1 db nagy
képernyős televízió
vásárlás,spertnap
alkotótábor szervezés

2015-ben szervezett,
lebonyolított program

Kötelezö
melléklet

Séta a bronzkorba
hiánytalan
kulturális program és
túra V. alkalommal
történő szervezése,
Fakanál készítő
szakkör gyermekek
részére, Település
részére karácsonyi
ünnepség szervezése,
Falunap rendezése,
Értéktár Klub
működtetése,
klubkirándulások
szervezése
Fogadalmi hely
Fogadalmi hely
hiánytalan
karbantartása és
karbantartása és
szépítése és a csoport szépítése és a csoport
saját rendezvényeinek saját rendezvényeinek
megszervezése egész megszervezése január
évben, székely kapu 18-tól december 8-ig
állítása avatása
összesen 20
alkalommal: Városi
Trianoni Emléknap, II.
Világháború, a Párizsi
béke évfordulójára
fáklyás felvonulás,
1956 pásztói hőseire
emlékezés

2014. évi
támogatás
elszámolása

3. sz. melléklet
pályázat
teljes
költsége
/Ft/

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

780 000

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

2 750 000

12. oldal, összesen: 16

igényelt
támogatás
/Ft/

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

350 000 település rész
programjaiban való
szervezés, 1 db
nagy képernyős
televízió
vásárlás,spertnap
alkotótábor
szervezés

680 000 Fogadalmi hely
karbantartása és
szépítése és a
csoport saját
rendezvényeinek
megszervezése egész
évben, székely kapu
állítása avatása

2016-ban
Javasolt
pályázat
támogatás Megjegyzés
beadása
előtt történt
/Ft/
kifizetés
200 000 2015-ben
150 000 +
115.000 Ft
egyedi
kérelem
akaqpján

400 000 2015-ben
110 000

Civil szervezetek 2016

Sorsz.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

Pályázati cél

2015-ben szervezett,
lebonyolított program

Kötelezö
melléklet

2014. évi
támogatás
elszámolása

3. sz. melléklet
pályázat
teljes
költsége
/Ft/

12.

Rákóczi
Szövetség
Pásztói
Csoportja

egyesület

Városi és versailles-i
emléknapon való
részvétel, kiállítás
szervezés és
videófelvétel készítés
Bernand La Calloc'h
professzornak
emlékére,
koszorúzások
Somoskőújfalun és
Budapesten,székely
kapu avatás

hiánytalan

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

100 000

13.

Operation
Friendship
Hungary

egyesület

Részvétel az OFI éves Részvétel az OFI éves hiánytalan
közgyűlésén Wales- közgyűlésén Walesben, jjúniusban10 fős ben, júliusban 10 fős
küldöttség
küldöttség az USA-ba.
vendéglátása az USAból részükre
programok szervezése

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

610 000

Városi és versailles-i
emléknapon való
részvétel, kiállítás
szervezés és
videófelvétel készítés
Bernand La Calloc'h
professzornak
emlékére,
koszorúzások
Somoskőújfalun és
Budapesten

13. oldal, összesen: 16

2016-ban
Javasolt
pályázat
támogatás Megjegyzés
beadása
előtt történt
/Ft/
kifizetés
65 000 Városi és versailles-i
65 000 2015-rben
emléknapon való
38000 Ft
részvétel, kiállítás
támogatás
szervezés és
videófelvétel
készítés Bernand La
Calloc'h
professzornak
emlékére,
koszorúzások
Somoskőújfalun és
Budapesten,székely
kapu avatás

igényelt
támogatás
/Ft/

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

510 000 Részvétel az OFI
éves közgyűlésén
Wales-ben,
jjúniusban10 fős
küldöttség
vendéglátása az
USA-ból részükre
programok
szervezése

200 000 2015-ben
102 000 Ft
támogatást
kapott

Civil szervezetek 2016

Sorsz.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

Pályázati cél

2015-ben szervezett,
lebonyolított program

Kötelezö
melléklet

2014. évi
támogatás
elszámolása

3. sz. melléklet
pályázat
teljes
költsége
/Ft/

14.

Nők Civilben egyesület
Egyesület

pótszilveszte, guruló
derby, retro majális,
100-szép Világunk
programok
szervezése, adventi
koszorúkészítés,
jótékonysági
ruhaosztás

Guruló Derby, Film
hiánytalan
Klub szervezése,
100xszép Világunk
program megszervezése

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

720 000

15.

MSZRKÓÁI Személyek
Diákegyéb
önkormányzat közössége
a

nyári tábor és
kézműves
foglalkoztatás
szervezés,
alapanyagok vásárlás

Iskolai tábor
Balatonszemes 2015.
08.02-09. szervezése,
kézműves
foglalkoztatás

hiánytalan

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

1 200 000

16.

Hasznosi
Szabadidő
Egyesület

11. Hasznosi
Rétesfesztivál
megszervezése,
Gyermeknap
szervezése, Nógrád
Megyei Értéktár
közreműködés
városrészi Karácsonyi
ünnepség, Hasznosi
értéktár

11. Hasznosi
hiánytalan
Rétesfesztivál
megszervezése,
Gyermeknap
szervezése, Szőlő és
borünnep, Városrészi
Karácsonyi ünnepség,
régi fotók gyűjtésének
gyarapítása

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

1 500 000

egyesület

14. oldal, összesen: 16

2016-ban
Javasolt
pályázat
támogatás Megjegyzés
beadása
előtt történt
/Ft/
kifizetés
300 000 pótszilveszte, guruló
150 000 2015-ben
derby, retro majális,
100 000
100-szép Világunk
programok
szervezése, adventi
koszorúkészítés,
jótékonysági
ruhaosztás

igényelt
támogatás
/Ft/

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

200 000 nyári tábor és
kézműves
foglalkoztatás
szervezés,
alapanyagok
vásárlás
200 000 11. Hasznosi
Rétesfesztivál
megszervezése,
Gyermeknap
szervezése, Nógrád
Megyei Értéktár
közreműködés
városrészi
Karácsonyi
ünnepség, Hasznosi
értéktár

200 000 2015-ben
200 000 Ft
Támogatást
kapott

200 000 2015-ben
200 000 Ft
Támogatást
kapott + 125
000 Ft
egyedi
kérelem
alapján

Civil szervezetek 2016

Sorsz.

Szervezet
megnevezése

Szervezeti
forma

17.

Apraja és
Garabonciás
Néptánccsoportok

18.

MABÉOSZ
Személyek
418. számú
egyéb
Pásztó Városi közössége
Bélyeggyűjtő
Köre

19.

Mikszáthos
Öregdiákok
Köre

20

Dél -Nógrádi
Települések
Egyesülete

21

Claudius
Tánccsoport
Egyesület

Személyek
egyéb
közössége

egyesület

egyesület

egyesület

Pályázati cél

2015-ben szervezett,
lebonyolított program

Kötelezö
melléklet

edző ctábor
szervezése,néptánc
népdal
oktatás,kézműves
foglakoztatás

2014. évi
támogatás
elszámolása

3. sz. melléklet
pályázat
teljes
költsége
/Ft/

igényelt
támogatás
/Ft/

Néptánctábor
hiánytalan
szervezése, megyei és
regionális
néptáncfesztiválon való
részvétel,
foglalkozások
szervezése
Részvétel országos
Részvétel országos
hiánytalan
bélyeggyűjtő
bélyeggyűjtő
kiállításon , megyei és kiállításon és egyéb
országos küldött
programokon,
gyűlésen való részvétel, szakkönyvek,
utiköltsége
katalógusok vásárlása

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

1 148 000

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

58 000

Iskolai
megemlékezéseken,
rendezvényeken való
részvétel, arculat
megújítás logó
tervezés,
bélyegzőkészítés,
honlap kialakítása

hiánytalan

Határidőben
teljes körűen
elszámolt

170 000

hiánytalan

nem pályázott

450 000

200 000

80 000

80 000

Iskolai
megemlékezéseken,
rendezvényeken való
részvétel, Mikszáthos
Prózamondó verseny
támogatása, logó
tervezés,
bélyegzőkészítés,
honlap kialakítása

iroda működtetés és
nem pályázott
fenntartás
fellépések
táncversenyek
szervezése

nem pályázott

hiánytalan

15. oldal, összesen: 16

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

150 000 edző ctábor
szervezése,néptánc
népdal
oktatás,kézműves
foglakoztatás

37 000 Részvétel országos
bélyeggyűjtő
kiállításon , megyei
és országos küldött
gyűlésen való
részvétel, utiköltsége

60 000 Iskolai
megemlékezéseken,
rendezvényeken
való részvétel,
arculat megújítás
logó tervezés,
bélyegzőkészítés,
honlap kialakítása

iroda működtetés
és fenntartás
fellépések
táncversenyek
szervezése

2016-ban
Javasolt
pályázat
támogatás Megjegyzés
beadása
előtt történt
/Ft/
kifizetés
150 000 2015-ben
100.000
támoatást
kapott

35 000 2015ben
20 000 Ft
támogatás

50 000 2015-ben
20 000
támogatást
kapott

nem
50 000 pályázott
2015-ben

50 000

nem pálázott
2015-ben

Civil szervezetek 2016

Sorsz.

22

Szervezet
megnevezése
Városvédő
Egyesület

Szervezeti
forma
egyesület

Pályázati cél

Régi dokumentumok,
tárgyak, folyóiratok és
szakkönyvek
beszerzése,
adatgyűjtés, adatbázis
építés. Működési
feltételek biztosítása,

2015-ben szervezett,
lebonyolított program

Kötelezö
melléklet

Régi dokumentumok, hiánytalan
tárgyak, folyóiratok és
szakkönyvek
beszerzése, adatgyűjtés,
adatbázis építés.
Működési feltételek
biztosítása,
pályázatfigyelés

2014. évi
támogatás
elszámolása
Határidőben
teljes körűen
elszámolt

3. sz. melléklet
pályázat
teljes
költsége
/Ft/
143 000

igényelt
támogatás
/Ft/

58 000 Régi
dokumentumok,
tárgyak, folyóiratok
és szakkönyvek
beszerzése,
adatgyűjtés,
adatbázis építés.
Működési feltételek
biztosítása,

6 438 000

Összesen:

16. oldal, összesen: 16

Támogatásra
javasolt pályázati
cél

2016-ban
Javasolt
pályázat
támogatás Megjegyzés
beadása
előtt történt
/Ft/
kifizetés
50 000 2015-ben
20 000 Ft
támogatás

3 800 000

4. sz. melléklet

SZERZŐDÉS
mely létrejött Pásztó Városi Önkormányzata és a………………….. között, (továbbiakban:
pályázó) a 2016. évi civil szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás felhasználásáról.

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázónak …………eFt támogatást
biztosít a ……………………………pályázati cél megvalósításához.

2. A pályázó vállalja, hogy a támogatást rendeltetésszerűen, a pályázatban megfogalmazott
cél tartalmi megvalósítására használja fel.

3. A pályázót haladéktalanul bejelentési kötelezettség terheli minden olyan, a pályázati

dokumentációban, illetve szerződésben szereplő adatban, tényben bekövetkezett változás
esetén, amely érdemben érinti a szerződés teljesítését, eredeti céljának megvalósítását.

4. A kapott támogatást az önkormányzat az alábbi pénzintézetnél vezetett számlára utalja
(amennyiben nincs saját számla, annak az intézménynek, szervezetnek számlája, aki a
pénzügyi lebonyolítást végzi a pályázati cél megvalósításában)
Szervezet neve:________________________________________________________
Címe: _______________________________________________________________
Telefon száma:________________________________________________________
Pénzintézet neve:________________________________________
Számlaszáma:

5. A 2016. évben kapott támogatásról 2017. január 31-ig szöveges értékeléssel együtt
számlamásolatokkal igazolt elszámolást köteles benyújtani a pályázó, ajánlott postai
küldeményként „civil támogatás” jelige feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
és Szociális Osztályának címezve (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.).

6. Amennyiben a pályázó szervezet a megállapított határidőben nem, vagy nem teljes körűen
számol el a 2017. évben nem jogosult támogatásra.

7. Valótlan adatok közlése szerződésszegésnek minősül és a teljes támogatás megvonását és
azonnali visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.

8. A jelen szerződés mindkét fél részéről történő aláírása napján lép hatályba. A támogatás
folyósítása ezt követően történik.

Kelt, ……………….., 2016. ……..………………………

__________________________
pályáztató

___________________________
pályázó

