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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015.(II.27.) számú a város 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében 3.000.000 Ft felhasználható keret szerepel sport célú, 
illetve 2.000.000 Ft civil szervezetek és alapítványok támogatására. 
 
A Képviselő-testület áprilisi ülésén döntött arról, hogy a sport támogatási keretet  
8.000.000 Ft-ra emeli. 
 
A pályázati felhívást a helyben szokásos módon a város honlapján jelentettük meg. 
Határidőben 20 civil szervezettől, 7 alapítványtól, valamint 10 sportegyesülettől érkezett be 
pályázat.  
A pályázati eljáráson kívül 3 egyedi kérelem is érkezett, melyet külön mellékletben 
jelenítünk meg. 
 
Egy alapítványi pályázat határidőn túl érkezett.  
 
A Képviselő-testület a Pásztói Szabadidő Sportegyesület részére 2.200.000 Ft összegű 
támogatást korábbi döntésével állapította meg.  
 
Az alapítványok és egyéb civil szervezetek által megjelenő igények a sporthoz hasonlóan 
azt indokolják, hogy a keret emelésére tegyek javaslatot.  
 
Az eddigi tapasztalatok ismeretében arra is javaslatot teszek, hogy a sportkeretben 
képezzünk tartalékot, amelyet az év második felében további kérelmek alapján juttatunk a 
szervezeteknek.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
I. Határozati javaslat 
 
1. Tekintettel a civil szervezetek támogatási keretét jelentősen meghaladó igényeire, 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek és alapítványok 
támogatására rendelkezésre álló keretet 1.000.000 Ft-tal felemeli, összesen 3.000.000 
Ft-ban  határozza meg.  
 

2. A döntésnek megfelelően a költségvetési rendelet következő módosításánál a civil 
szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret 3.000.000 Ft-ra történő emeléséről és 
az emelés forrásának megteremtéséről rendelkezni kell.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
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II. Határozati javaslat 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 2015. 

évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt az 1., 2. és 3. számú 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 
2. A 2015. évben támogatásban részesülő civil szervezetek 2016. január 31-ig szöveges 

értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani, ajánlott postai 
küldeményként „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 2016. évben nem jogosult támogatásra. 
 
4. A Képviselő-testület a pályázati eredményeket a honlapon teszi közzé. 
 
5. A támogatásban részesülő civil szervezetek a 4. sz. mellékletben szereplő szerződést 

kötik meg Pásztó Városi Önkormányzattal. 
 
6. A Képviselő-testület az egyedi kérelmek vonatkozásában az 5. sz. melléklet szerint 

dönt, melyekre értelemszerűen vonatkoznak e határozat 2-5. pontjaiban foglaltak.  
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 
Pásztó, 2015. május 19. 
 
 
 
              Káposzta Csaba 
          civil és sporttanácsnok  
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
       Dr. Sándor Balázs 
                jegyző 
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                                                               4.sz. melléklet 
SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött Pásztó Városi Önkormányzata és a………………….. között, (továbbiakban: 
pályázó) a 2015. 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:______________________________________________________ 
      Számla száma: ________________________________________________________ 

 
5. A 2015. évben kapott támogatásról 2016. 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 2016. 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, ……………….., 2015. ……..……………………… 
 
 
 
__________________________                         ___________________________ 
                    pályáztató                       pályázó 
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Sorsz. Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél 2014-ben szervezett, 

lebonyolított program
Kötelezö 
melléklet

 2014. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

1. Rajeczky 
Szimpatikusok

Személyek 
egyéb 
közössége

Dunán innen Dunán túl 
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.

2014.03.21. Rajeczky 
Benjamin Emlékszoba 
avatás 2014.04.24., VII. 
Országos Gödöllői 
verseny, 2014.04.11, 
Rajeczky Benjamin 25 
éves jubileumi koncert, 
Vállalkozók Bálja, XXII. 
Tavaszi Rajeczkí 
Benjamin tábor, 2014-ben 
összesen: 31 alkalommal 
vettek részt rendezvényen

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 260 000 380 000 Dunán innen Dunán túl 
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.

2. Athéné Alkotó 
Kör

egyesület Felolvasó délutánok szervezése, 
Athéné piknik, Karácsonyváró 
batyus buli, Athéné Alkotótábor 
szervezése, Nemzetközi 
programban való részvétel, 
Nőnapi rendezvényen 
közreműködés, Szép Palócföld 
versben és prózában 
világtalálkozón közreműködés

Doni megemlékezésen,  
nőnapi programon, városi 
programokon 
közreműködés, kiállítás 
szervezés, felolvasó 
délután szervezése

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

200 000 80 000 Felolvasó délutánok 
szervezése, Athéné 
piknik, Karácsonyváró 
batyus buli, Athéné 
Alkotótábor szervezése, 
Nemzetközi programban 
való részvétel, Nőnapi 
rendezvényen 
közreműködés, Szép 
Palócföld versben és 
prózában 
világtalálkozón 
közreműködés

Sorsz. Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél 2014-ben szervezett, 

lebonyolított program
Kötelezö 
melléklet

 2014. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés
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3. Pásztói Muzsla 
Néptánc és 
Hagyományőrző 
Egyesület

egyesület Tavaszváró Gála szervezése, 
Hollókői Húsvét részvétel, 
Karancslapújtői 
programsorozaton részvétel, 
Bujáki vasárnap, Muzsikál az 
Erdő Gyöngyöstarján, Országos 
Palóctalálkozó, Váli-völgyi 
Vigaszságok részvétel, 
Mátrakeresztesen 1 hetes 
edzőtábor szervezése, Pásztó 
kiemelt rendezvényein részvétel, 
Külföldi turné (Lengyelország), 
Évzáró Gála szervezése, Új 
ruhák beszerzése 

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

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 574 000 1 144 000 Tavaszváró Gála 
szervezése, Hollókői 
Húsvét részvétel, 
Karancslapújtői 
programsorozaton 
részvétel, Bujáki 
vasárnap, Muzsikál az 
Erdő Gyöngyöstarján, 
Országos 
Palóctalálkozó, Váli-
völgyi Vigaszságok 
részvétel, 
Mátrakeresztesen 1 
hetes edzőtábor 
szervezése, Pásztó 
kiemelt rendezvényein 
részvétel, Külföldi turné 
(Lengyelország), Évzáró 
Gála szervezése, Új 
ruhák beszerzése 

4. Dél-Cserháti 
Televízió 
Egyesület

egyesület Városi rendezvényeken való 
hiteles és magas színvonalú 
közvetítés, bérleti díj, 
rezsiköltség, szemléletformáló 
médiatábor szervezése

hiánytalan Nem pályázott 2 560 000 220 000 Városi rendezvényeken 
való hiteles és magas 
színvonalú közvetítés, 
bérleti díj, rezsiköltség, 
szemléletformáló 
médiatábor szervezése

5. Pásztói 
Polgárőrség

egyesület Megyei és Járási Polgárőrnapon 
való részvétel, és működési 
költségek

A város által szervezett 
rendevények 
lebonyolításában 
segédkeztek

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

300 000 300 000 Megyei és Járási 
Polgárőrnapon való 
részvétel, és működési 
költségek

Sorsz. Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél 2014-ben szervezett, 

lebonyolított program
Kötelezö 
melléklet

 2014. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

6. Országos 
Fogyasztóvédelmi 
Egyesület Városi 
Szervezete

egyesület Fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos tájékoztatások, 
aktuális előadások megtartása, 
iroda működtetésének költségei

Fogyasztók tájékoztatása 
a VÁR TV-n keresztül, 
valamint a polgárőrök 
tájékoztatása, jogainak 
megismeréséről

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

98 000 96 900 Fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos 
tájékoztatások, aktuális 
előadások megtartása, 
iroda működtetésének 
költségei
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7. Őszirózsa 
Nyugdíjasklub

Személyek 
egyéb 
közössége

Énekkar számára hagyományos 
jellegű ruhák készítése, Nógrád 
megyei nyugdíjasok napjának 
megszervezése

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

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

347 500 165 000 Énekkar számára 
hagyományos jellegű 
ruhák készítése, Nógrád 
megyei nyugdíjasok 
napjának megszervezése

8. Rozmaring 
Népdalkör

Személyek 
egyéb 
közössége

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

Városi ünnepségeken  
részt vettek és több 
országos felkérésnek 
eleget téve népzenei 
találkozókon vettek részt

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

330 000 180 000 Városi ünnepségeken 
való részvétel és 
országos nyugdíjas 
találkozó keretében más 
településeken 
megtartandó népzenei 
találkozókon való 
részvétel

9. Boldog Élet Klub Személyek 
egyéb 
közössége

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

Bibliai életképek címmel 
megszervezték az 
előadást,  Egészséges 
életmód fontossága 
rendezvényt és Adventi 
jótékonysági hangversenyt 
szerveztek

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

470 000 175 000 Bibliai életképek 
címmel előadássorozat 
szervezése, Egészséges 
életmód fontossága 
rendezvény szervezése, 
Adventi jótékonysági 
hangverseny szervezése

Sorsz. Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél 2014-ben szervezett, 

lebonyolított program
Kötelezö 
melléklet

 2014. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés
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10. Mátrakeresztesi 
Szabadidős 
Társaság

egyesület Séta a bronzkorba 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

Értéktárklub működtetése, 
Városrészi rendezvények 
szervezése, Trianoni 
ünnepség, falunap, 
gyermeknap, 
Szurdokpüspöki 
Libafesztiválon vettek 
részt, Katonai dal 
találkozót szerveztek

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

300 000 300 000 Séta a bronzkorba 
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

11. Magyarok 
Világszövetsége 
Pásztó és Körzete 
Csoport

egyesület Fogadalmi hely karbantartása és 
szépítése és a csoport saját 
rendezvényeinek megszervezése 
január 18-tól december 8-ig 
összesen 20 alkalommal: Városi 
Trianoni Emléknap, II. 
Világháború, a Párizsi béke 
évfordulójára fáklyás felvonulás, 
1956  pásztói hőseire emlékezés

Rendezvényt szerveztek 
12 alkalommal, a 
fogadalmi hely 
karbantartása, szépítése

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

515 000 118 000 Fogadalmi hely 
karbantartása és 
szépítése és a csoport 
saját rendezvényeinek 
megszervezése január 
18-tól december 8-ig 
összesen 20 
alkalommal: Városi 
Trianoni Emléknap, II. 
Világháború, a Párizsi 
béke évfordulójára 
fáklyás felvonulás, 1956  
pásztói hőseire 
emlékezés

Sorsz. Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél 2014-ben szervezett, 

lebonyolított program
Kötelezö 
melléklet

 2014. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés
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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

Koszorúzáson részt vettek 
Somoskőújfalun, 
Budapesten, Szécsényben, 
csoportgyűlések, 
augusztus 20-i városnapon 
részt vettek

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

76 000 38 000 Városi és versailles-i 
emléknapon való 
részvétel, kiállítás 
szervezés és 
videófelvétel készítés 
Bernand La Calloc'h 
professzornak emlékére, 
koszorúzások 
Somoskőújfalun és 
Budapesten

13. Operation 
Friendship 
Hungary

egyesület Részvétel az OFI éves 
közgyűlésén Wales-ben, 
júliusban 10 fős küldöttség az 
USA-ba.

Göteborg nemzetközi 
találkozón vettek részt, 
Amerikából érkező 
fiatalok ellátása, 
kirándulások szervezése

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

3 990 000 379 300 Részvétel az OFI éves 
közgyűlésén Wales-ben, 
júliusban 10 fős 
küldöttség az USA-ba.

14. Nők Civilben 
Egyesület

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

Megszervezésre került 
Pásztón a Guruló Derby, 
részt vettek a városi 
rendezvényeken, Film 
Klub: filmvetítések, Téli 
túra a Mátrában, 
Szilveszteri Retró Bulit 
szerveztek 

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

440 000 360 000 Guruló Derby, Film 
Klub szervezése, 
100xszép Világunk 
program megszervezése

15. MSZRKÓÁI 
Diák-
önkormányzata

Személyek 
egyéb 
közössége

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

Nyári tábort, farsangi bált, 
diák közgyűlést 
szerveztek, koszorúzás, 
papírgyűjtés

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

781780 390 390 Iskolai tábor 
Balatonszemes 2015. 
08.02-09. szervezése, 
kézműves foglalkoztatás

Sorsz. Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél 2014-ben szervezett, 

lebonyolított program
Kötelezö 
melléklet

 2014. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés



1. számú melléklet Civil szervezetek pályázatai 2015. 

6

16. Hasznosi 
Szabadidő 
Egyesület

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

Közreműködött a 
gyermeknap 
megszervezésében, a 
Szőlő és borünnepen, 
Karácsonyi ünnepségen 
10. Hasznosi 
Rétesfesztivál is 
megszervezte  

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

2 100 000 600 000 11. Hasznosi 
Rétesfesztivál 
megszervezése, 
Gyermeknap szervezése, 
Szőlő és borünnep, 
Városrészi Karácsonyi 
ünnepség, régi fotók 
gyűjtésének gyarapítása

17. Apraja és 
Garabonciás 
Néptánc-
csoportok

Személyek 
egyéb 
közössége

Néptánctábor szervezése, megyei 
és regionális néptáncfesztiválon 
való részvétel, foglalkozások 
szervezése

8 alkalommal közösségi 
rendezvényeken 
közreműködek, 1 hetes 
mátrakeresztesi tábort 
szerveztek

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

225 000 225 000 Néptánctábor 
szervezése, megyei és 
regionális 
néptáncfesztiválon való 
részvétel, foglalkozások 
szervezése

18. MABÉOSZ 418. 
számú Pásztó 
Városi 
Bélyeggyűjtő 
Köre

Személyek 
egyéb 
közössége

Részvétel országos bélyeggyűjtő 
kiállításon és egyéb 
programokon, szakkönyvek, 
katalógusok vásárlása

Megyei országos 
küldöttgyűléseken, 
valamint országos 
bélyegkiállításon vettek 
részt

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

58 000 37 000 Részvétel országos 
bélyeggyűjtő kiállításon 
és egyéb programokon, 
szakkönyvek, 
katalógusok vásárlása

19. Mikszáthos 
Öregdiákok Köre

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

Támogatták a Mikszáthos 
prózamondó versenyt, 
közreműködtek a 
rendezvényeken

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

82 000 30 000 Iskolai 
megemlékezéseken, 
rendezvényeken való 
részvétel, Mikszáthos 
Prózamondó verseny 
támogatása, logó 
tervezés, 
bélyegzőkészítés, 
honlap kialakítása

Sorsz. Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél 2014-ben szervezett, 

lebonyolított program
Kötelezö 
melléklet

 2014. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés
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20. Városvédő 
Egyesület

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

Folyamatos 
kapcsolatépítő 
tevékenység, hely és 
honismereti 
dokumentumokat 
beszerzése, digitalizálása.

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

68 000 25 000 Régi dokumentumok, 
tárgyak, folyóiratok és 
szakkönyvek 
beszerzése, adatgyűjtés, 
adatbázis építés. 
Működési feltételek 
biztosítása, 
pályázatfigyelés

Összesen: 4 383 590
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Sorsz. Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél 2014-ben szervezett, 

lebonyolított program
Kötelező 
melléklet

 2014. évi 
támogatás 

elszámolása

Pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

Igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

1. Csohány Baráti 
Kör Pásztó 
Kultúrájáért 
Alapítvány

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

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

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

93 000 54 000 Csohány Kálmán 
születésnapjához és 
névnapjához 
kapcsolódó szervezett 
program, életrajzi 
kiállítás szervezés, 
ünnepi műsor és 
koszorúzás, Grafika és 
rajzverseny szervezése 
általános és 
középiskolások 
gyermekeknek

2. Környezetünkért, 
biztonságunkért 
és egészségünkért 
Alapítvány

Alapítvány Diáknap és Családnapok 
Pásztón 2015.06.12. Diáknap a 
pásztói Mikszáth Kálmán 
Líceum számára, 2015.06.13-
14. Családi hétvége Pásztón 

Diáknap a pásztói 
Mikszáth Kálmán Líceum 
számára, 2014. 07. 
Pásztói Zsidó Hitközség 
Temető felújítása

hiánytalan Nem pályázott 420 000 420 000 Diáknap és 
Családnapok Pásztón 
2015.06.12. Diáknap a 
pásztói Mikszáth 
Kálmán Líceum 
számára, 2015.06.13-
14. Családi hétvége 
Pásztón 

3. Százszorszép 
Óvodásokért 
Alapítvány

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

Városi sport és szabadidő 
programokon  részt 
vettek, Óvodakert 
kialakítása 

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

114 590 80 000 Irány a környezet és 
természetvédelem 
program szervezése, 
szelektív 
hulladékgyűjtés, 
Sportszerek vásárlása, 
városi rendezvényeken, 
közösségi programokon 
való részvétel
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4. Hasznosi 
Óvodásokért 
Alapítvány

Alapítvány Sport és kulturális 
rendezvényeken való részvétel, 
készségfejlesztő 
barkácseszközök beszerzése

Sport és kulturális 
rendezvényeken való 
részt vettek

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

60 000 60 000 Sport és kulturális 
rendezvényeken való 
részvétel, 
készségfejlesztő 
barkácseszközök 
beszerzése

Sorsz. Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél 2014-ben szervezett, 

lebonyolított program
Kötelező 
melléklet

 2014. évi 
támogatás 

elszámolása

Pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

Igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

5. "MÚZEUM-
TÉRI 
ÓVODÁÉRT" 
Alapítvány

Alapítvány Udvari mozgásfejlesztő 
eszközök beszerzése, a 
tehetséges gyermekek 
támogatása

Részt vettek a városi 
rendezvényeken, aktívan 
közreműködtek a tiszta 
Pásztóért

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

100 000 100 000 Udvari mozgásfejlesztő 
eszközök beszerzése, a 
tehetséges gyermekek 
támogatása

6. Sodrásban 
Közhasznú 
Alapítvány

Alapítvány Fenntartási költségekre hiánytalan Nem pályázott 30 000 30 000 Fenntartási költségekre

7. Lépésről-lépésre 
a Gyermekekért 
Alapítvány

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

Megszervezték a 
Múzeumok éjszakája, 
Nyári múzeum tábor, 
Családi játszóház és 
gyermekfoglalkoztatások, 
Bringázz velünk a múltba 
program indítása

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

90 000 90 000 Múzeumok éjszakája 
megszervezése, Nyári 
múzeum tábor 
szervezése, Családi 
játszóház és 
gyermekfoglalkoztatáso
k szervezése, 
lebonyolítása, Bringázz 
velünk a múltba 
program szervezése

50 000 Ft 
előleget 
kapott 
Nyuszi futás 
programra

8. "Muzsikál az 
erdő" Alapítvány

Alapítvány "Muzsikál az erdő" Mátrai 
Művészeti Napok 2015. július 2-
án tervezett programok 
megvalósítása

"Muzsikál az erdő" 
Mátrai Művészeti Napok 
2014-i  programok 
megvalósítása

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

760 000 300 000 "Muzsikál az erdő" 
Mátrai Művészeti 
Napok 2015. július 2-án 
tervezett programok 
megvalósítása

A pályázat 
2015. 05.11-
én határidőn 
túl érkezett

Összesen: 1 134 000
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Sorsz. Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél 2014-ben szervezett, 

lebonyolított program
Kötelező 
melléklet

 2014. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

1. Pásztói 
Shotokan 
Karate Klub

egyesület Edzőtábor szervezése, 
Magyar bajnokságokon, 
versenyeken, Európa 
bajnokságon és 
Világbajnokságon történő 
részvétel

Több hazai és külföldi 
versenyen és 
edzőtáborban való 
részvétel

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

2 460 000 850 000 Edzőtábor szervezése, 
Magyar bajnokságokon, 
versenyeken, Európa 
bajnokságon és 
Világbajnokságon történő 
részvétel

2. Pásztói Sport 
Klub

egyesület Működési költségekre, 
fenntartásra, mérkőzések 
szervezésére

Közüzemi díjak 
rendezése, nevezési díjak, 
versenyengedélyek, 
sportorvosi díj

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

3 000 000 1 500 000 Működési költségekre, 
fenntartásra, mérkőzések 
szervezésére

3. HUFEZE JK 
Pásztó

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

Tisza tó kupa, Hungária 
kupa, Nógrád Grand Prix 
Nemzetközi tájfutó 
versenyen való részvétel, 
Ausztria-Bécs, Románia 
tájfutó versenyeken vettek 
részt

Hiánytalan Nem 
pályázott

4 200 000 222 000 Országos és világbajnoki 
versenyeken való részvétel, 
nyári tájfutó utánpótlás 
táborban részvétel, 
2015.08.16-20. Hungária 
kupán való részvétel

4. Pásztói 
Utánpótlás 
Labdarúgó 
Klub

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

Tornákon részt vettek, 
hazai bajnokságokon való 
részvétel.

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

4 050 000 1 200 000 Országos bajnokságon, 
Bozsik programban való 
részvétel, utánpótlásos tornán 
összes kororszály részére 
részvétel

5. Herkules 
Diáksport 
Egyesület

egyesület Részvétel a januári 
diákolimpián, Kézilabda 
Erima gyermekbajnokságon, 
Labdarúgó Bozsik 
programon, és kosárlabda 
szövetség aktuális 
versenyein részvétel

Részvétel a kézilabda, 
labdarúgó, kosárlabda 
versenyeken, farsang kupa 
szervezése, úszótanfolyam 
és táborok szervezése

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

640 000 323 000 Részvétel a januári 
diákolimpián, Kézilabda 
Erima gyermekbajnokságon, 
Labdarúgó Bozsik 
programon, és kosárlabda 
szövetség aktuális versenyein 
részvétel

6. Pásztói Sakk 
Egyesület

egyesület IV. Tittel Pál Kupa 
versenykiírásának 
megfelelően 
rendezvényeken való 
részvétel

Nemzetközi, helyi 
bajnokságokon vettek 
részt, sakktábort 
szerveztek, óvodai és 
iskola háziversenyeket 
szerveztek

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

800 000 300 000 IV. Tittel Pál Kupa 
versenykiírásának 
megfelelően rendezvényeken 
való részvétel
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Sorsz. Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél 2014-ben szervezett, 

lebonyolított program
Kötelező 
melléklet

 2014. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

7. Pásztói 
Szabadidő 
Sportegyesület

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

Új birkózószőnyeget 
vásároltak, részt vettek 
kosárlabda 
bajnokságokon, erőemelés 
versenyen

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

5 713 434 803 397 Pásztói Sporthetek keretében 
teljesítménytúrák, 24 órás 
kosárlabda és Streetball 
bajnokság szervezése, MMA 
bajnokság szervezése, 
sporteszközök felújítására és 
új eszközök beszerzésére

8. Pásztói 
Kézilabda Club 

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

Férfi női, fiú lány megyei 
bajnokságon részt vettek, 
nyári sporttábor a 
strandon, és játékvezetői 
tanfolyamot szerveztek

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

680 000 540 000 Férfi női, fiú lány megyei 
banokságon való részvétel, 
nyári sporttábor szervezése

9. Pásztói 
Asztalitenisz 
Klub

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

Részt vettek: a 
Hallássérültek Országos 
Bajnokságán, Pünkösd 
kupán, Luca kupán, 
tehetségkutató általános 
iskolában tartott 
versenyen

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

711 000 381 000 Edzések, Nógrád Megyei 
csapatbajnokságokon való 
részvétel, Hallássérültek 
európabajnokságán részvétel, 
Pünkösd és Luca kupa 
megszervezése, Utánpótlás 
korú játékosok számára 
toborzás,  utánpótlás 
szervezése, Diákolimpián 
történő versenyeztetés

10. Nyikom 
Hegyisport- és 
Természetvédő 
Klub

egyesület Génmegőrző gyümölcsfák 
oltása, turistautak 
szemétmentesítése, paintball 
verseny, Bringázz velünk a 
múltba, Nyulas és Mikulás 
futás szervezése, 
Múzeumok éjszakája 
programban részvétel

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

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 180 000 720 000 Génmegőrző gyümölcsfák 
oltása, turistautak 
szemétmentesítése, paintball 
verseny, Bringázz velünk a 
múltba, Nyulas és Mikulás 
futás szervezése, Múzeumok 
éjszakája programban 
részvétel

Összesen: 6 839 397



5. számú melléklet Egyedi kérelem 2015.

Sorsz. Szervezet megnevezése Szervezeti forma Pályázati cél javasolt 
támogatás /Ft/ Megjegyzés

1. TILMA Gyermekművészetért 
Közalapítvány

Alapítvány "Gyermek rajz kiállítás 2015. május 30-án

2. Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat Pásztó Városi Egyesülete

Egyesület "Suli tudományos akadályverseny" című 
program 2015. június 5-én

3. POFOSZ Nógrád Megyei 
Szervezete

Személyek egyéb 
közössége

1956-os forradalmi események 
megemlékezésére program 

Összesen:
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