
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013. június 21-i ülésén 150/2013. /VI. 21./ számon 
a következő határozatot hozta: 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
150/2013. /VI. 21./ SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 

1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 
2013. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt az 1.,  2. és 3. számú 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 
2. A Forrás zenekar 50 eFt-os, a Mikszáth Kálmán Gimnázium Diákönkormányzata 30 

eFt-os, a Pásztói Szabadidő SE 20 eFt-os és a Pásztói Shotokan Karate Klub 100 eFt-
os önkormányzati támogatását jóváhagyja.  

 
3. A 2013. évben támogatásban részesült civil szervezetek 2014. január 31-ig szöveges 

értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani „Civil 
támogatás” jelige feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és 
Szociális Osztálynak címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.) 

 
4. Amennyiben a civil szervezet a 3. pontban megállapított határidőre nem, vagy nem 

teljes körűen számol el, a 2014. évben nem jogosult támogatásra. 
 

5. A képviselő-testület a pályázati eredményeket a Pásztói Hírlap következő számában, 
Pásztó város honlapján valamint a Városi TV-ben teszi közzé. 

 
6. A támogatásban részesülő civil szervezetek a 4. sz. mellékletben szereplő szerződést 

kötik meg Pásztó Város Önkormányzatával. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    polgármester 

 

Pásztó, 2013. június 21.  

 
  Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 Polgármester       címzetes főjegyző 
 



Civil szervezetek, sport szervezetek, alapítványok 2013. évi támogatása

Sorsz. Szervezet megnevezése Támogatott pályázati cél támogatás 
(Ft)

1. Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület                 

Városi  Szervezete

Tanácsadó iroda működtetése, fórumok, előadások 
szervezése, lebonyolítása, egyéb működési költségek

30000

2. Pásztói Muzsla Néptánc és 
Hagyományőrző Egyesület

Edzőtábor, kiállítás, "Rockballadák" előadás, 30 éves 
jubileumi gálaműsor szervezése, lebonyolítása, egyéb 

költségek

120000

3. Mikszáthos Öregdiákok Köre Működési költségek javítása, az egyesület jogszerű 
működésének és gazdálkodásának biztosítása, aktív 

részvétel az iskolai hagyományok ápolásában.

15000

4. Városvédő Egyesület Általános működési feltételek biztosítása. Helytörténeti 
anyaggyűjtés és adatbázis-építés folytatása. 

15000

5. Boldog Élet Klub Bibliai és egészségmegőrző programsorozat, 
Ismerkedés Dániel könyvével, karácsonyi jótékonysági 

hangverseny szervezése, lebonyolítása, előadó díja, 
terembérlet, egyéb működési költségek. 

20000

6. Kökényvirág Népdalkör Városi rendezvényeken való részvétel, karácsonyváró 
ünnepség szervezése, lebonyolítása, egyéb költségek.

20000

7. Rozmaring Népdalkör Az egyesület megalakulásának 30. évfordulójának 
megünneplése, ezzel kapcsolatos egyéb költség.

40000

8. Mátragyöngye Népdalkör Muzsikál az erdő mátrakeresztesi vendéglátás, 
karácsonyváró ünnepség szervezése és lebonyolítás 

költségei.

50000

9. Őszirózsa Nyugdíjas Klub Mátrakeresztesi falunap, Zsigmond napi fellépésekkel 
kapcsolatos egyéb költségek, működési költségek.  

20000

10. Apraja Néptánccsoport Ruhatáruk bővítéséhez anyagvásárlási költségek. 20000

11. Garabonciás Néptánccsoport Ruhatáruk bővítéséhez anyagvásárlási költségek. 20000

12. Operation Friendship 
Hungary

Nemzetközi találkozó megrendezése Hollókőn, 
közgyűlés, buszos kirándulás, régiónk bemutatása, 

palóc ízek és  kultúra bemutatása, diákcsere program 
egyeztetése, szervezése.

50000

13. Lépésről-lépésre a 
Gyermekekért Alapítvány

Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat szervezése, 
lebonyolítása. Pásztó kulturális életének színesítése, 

programok szervezése, néphagyományos felelevenítése, 
kreatív foglalkozások, kiállítás szervezése.

50000



Civil szervezetek, sport szervezetek, alapítványok 2013. évi támogatása

Sorsz. Szervezet megnevezése Támogatott pályázati cél támogatás 
(Ft)

14. Hasznosi Óvodásokért 
Alapítvány

"Zöld Óvodaként" őszköszöntő délután szervezése, 
lebonyolítása, játékeszközök, ajándéktárgyak készítése.

30000

15. Pásztói Asztalitenisz Club Versenyeztetés megyei, régiós, országos és nemzetközi 
versenyeken, utánpótlás nevelés, tömegsport 

lehetőségének biztosítása, hátrányos helyzetű emberek 
segítése integrált versenyek rendezése.

50000

16. Pásztói Shotokan Karate 
Klub

2013. május 25-26-án Szerbiában megrendezendő 
korosztályos JKA Karate Európa bajnokságon a 

pásztói csapattagok költségeinek részbeni fedezése, 
hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon való 

részvétel.  Egyéb működési költségek.

170000

17. Pásztói Kézilabda Club Az egyesület több mint 40 fős versenyzői gárdájának 
bajnokságokon való szerepeltetése, progamok, 

rendezvények szervezése, szakami munka koordinálása. 
Zsigmond Kézilabdás Nap megszervezése és 

lebonyolítása, működési költségek, tagdíj biztosítása.

100000

18. Pásztói Szabadidő SE "Fuss az egészségedért" futóverseny megrendezés, 
kishegyi szabadidőpark programjainak bővítése, 
teljesítménytúrák, kerékpárverseny rendezése. 
Edzőterem felújítási munkái, Szabadidő park 

területének alakítása.

130000

19. Pásztói Utánpótlás Labdarúgó 
Club

Csapatok versenyeztetése, bajnokságokon való 
részvétel, nevezési díjak, működési költségek 

80000

20. Pásztói Sport Klub A pásztói labdarúgás 100 éves évfordulójának és az 
ezzel kapcsolatos könyv megjelentetésének költségei. 

Sportorvosi díjak, versenyeztetéssel kapcsolatos 
költségek, utaztatás, közüzemi díjak fedezete. 

290000

21. Forrás zenekar A zenekar eszközeinek korszerűsítése, berendezések 
beszerzése költségeinek fedezésére

50000

22. Mikszáth Kálmán  
Gimnánium  

Diákönkormányzata 

Az iskola tablókönyvének kiadása 30000


