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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2/2011.(II.16.) 
számú költségvetési rendeletében 1.000.000 Ft felhasználható keret szerepel sport 
célú, illetve 800.000 Ft nem sportcélú civil szervezetek támogatására. 
 
Az utóbbi keretből kérelem alapján már előzetesen a pásztói Shotokan Karate Klub 
100e Ft támogatást kapott.  
 
A pályázati felhívást a helyben szokásos módon a Pásztói Hírlapban és a város 
honlapján jelentettük meg. 
 
Határidőben 21 civil szervezettől, 10 alapítványtól, valamint 10 sportegyesülettől 
érkezett be hiánytalan pályázat.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
 
I. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egy képviselő tiszteletdíjának 
terhére 300.000 Ft összeggel megemeli a civil támogatási keretet. Az összeg 
költségvetésben történő átvezetéséről a szükséges intézkedést, rendeletmódosítást a 
következő testületi ülésre be kell terjeszteni. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    polgármester 
 
 
II. Határozati javaslat 
 
 

1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil 
szervezetek 2011. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt az 
1., 2. és 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 
2. A Shotokan Karate Klub 100 e Ft-os önkormányzati támogatását jóváhagyja. 

 
3. A 2011. évben támogatásban részesült civil szervezetek 2012. január 31-ig 

szöveges értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek 
benyújtani, ajánlott postai küldeményként „Civil támogatás” jelige 
feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális 
Osztálynak címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.) 
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4. Amennyiben a civil szervezet a 3. pontban megállapított határidőre nem, vagy 
nem teljes körűen számol el, a 2012. évben nem jogosult támogatásra. 

 
 

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

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

szerződést kötik meg Pásztó Város Önkormányzatával. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    polgármester 
 
 
 
Pásztó, 2011. június 22. 
 
 
 
 
         Gömbiczné Kanyó Beatrix 
          civil tanácsnok 
 
 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 

  
 
 
 
 
 
 



1.számú melléklet
Civil szervezetek 2011. 

Ssz
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2010-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2010. évi 
támogatás 
elszámolás

2010. évi 
vállalko-

zási 
tevékeny-

ségből 
származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Meg-
jegyzés

1.
Apraja 

Néptánccsoport

személyek 
egyéb 

közössége

Új rábaközi koreográiák 
színpadra állításához 
autentikus viseletek, 

elsősorban fiú 
bőnadrágok készítettése

Hetente három órában 
szakmai foglalkozások, 

próbák tartása. Fellépések, 
kézműves foglalkozások, 

ünnepélyek, visám 
rendezvények, kirándulások, 
művészeti tábor szervezése. 

Nyári alkotótábor a 
mátrakeresztesi Erdei 

Iskolában. hiánytalan hiánytalan  - 60.000 40.000

Új rábaközi koreográiák 
színpadra állításához 
autentikus viseletek, 

elsősorban fiú 
bőnadrágok készítettése 20000

2.
Athéné Alkotó 

Kör egyesület

Athéné alkotótábor 
megrendezése kiállítással, 

tárlatvezetéssel és  
irodalmi műsorral. 

Rendezvényeken történő 
részvétel: Csécsei Húsvét, 

Kozárdi Almavirág Fesztivál. 
Varsány, Gyöngyös, Palotás 
és Pásztó város programjain 

részvétel. hiánytalan hiánytalan  - 252.000 60.000

Athéné alkotótábor 
megrendezése kiállítással, 

tárlatvezetéssel és  
irodalmi műsorral. 20000

3.
Garabonciás 

Néptáncccsoport

személyek 
egyéb 

közössége

Új rábaközi koreográiák 
színpadra állításához 
autentikus viseletek, 

elsősorban fiú 
bőnadrágok készítettése

Hetente három órában 
szakmai foglalkozások, 

próbák tartása. Fellépések, 
kézműves foglalkozások, 

ünnepélyek, visám 
rendezvények, kirándulások, 
művészeti tábor szervezése. 

Nyári alkotótábor a 
mátrakeresztesi Erdei 

Iskolában. hiánytalan hiánytalan  - 60.000 40.000

Új rábaközi koreográiák 
színpadra állításához 
autentikus viseletek, 

elsősorban fiú 
bőnadrágok készítettése 20000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2011. 

Ssz
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2010-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2010. évi 
támogatás 
elszámolás

2010. évi 
vállalko-

zási 
tevékeny-

ségből 
származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Megjegy
zés

4.
Hasznosi Szabadidő 

Egyesület egyesület

Magnolna napi XII. 
Hasznosi Rétesfesztivál 

megszervezése. Hollókői 
színházlátogatás. Tini-

klub Vakáció búcsúztató 
porgramjának 

támogatása. Szőlő és bor 
ünnepen részvétel. 

Falukarácsony 
rendezvény szervezése. 

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 

hiánytalan hiánytalan  - 1.340.000 300.000

Magnolna napi XII. 
Hasznosi Rétesfesztivál 

megszervezése. Hollókői 
színházlátogatás. Tini-

klub Vakáció búcsúztató 
porgramjának 

támogatása. Szőlő és bor 
ünnepen részvétel. 

Falukarácsony 
rendezvény szervezése. 300000
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5. Magyarok Világszövetsége 
Pásztó és Körzete Csoport egyesület

Nógrádi Nemzeti Napok 
és saját rendezvények. 

Koszorúzás 
emléknapokon.

Az egyesület alapszabályában 
rögzített  célok megvalósítása hiánytalan hiánytalan  - 128.000 60.000

Nógrádi Nemzeti Napok 
és saját rendezvények. 

Koszorúzás 
emléknapokon.

30000

6.
Mátragyöngye 

Népdalkör

személyek 
egyéb 

közössége

12. Nagyboldogasszony 
Búcsú és Falunap 

megrendezése 
társszervezőként 
Mátrakeresztesen  

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 

hiánytalan hiánytalan  - 625.000 175.000

12. Nagyboldogasszony 
Búcsú és Falunap 

megrendezése 
társszervezőként 
Mátrakeresztesen  175000 civ
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2011. 

Ssz
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2010-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2010. évi 
támogatás 
elszámolás

2010. évi 
vállalko-

zási 
tevékeny-

ségből 
származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Meg-
jegyzés

7. Mikszáthos 
Öregdiákok Köre egyesület

Működési feltételek 
javítása. Június 10-én 
diáknapi vetélkedő és 

főzőverseny 
lebonyolítása. 

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 
hiánytalan hiánytalan  - 90.000 20.000

Működési feltételek 
javítása. Június 10-én 
diáknapi vetélkedő és 

főzőverseny 
lebonyolítása. 

10000

8.
Nagycsaládosok Pásztói 

Egyesülete egyesület

Húsvéti Játszóház, 
Anyák napi játszóház, 
Régiós Családi Nap, 
kirándulások, túra 

Karácsonyi Ünnepség és 
játszóház  színvonalas 

megszervezése. 

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 

hiánytalan hiánytalan  - 176.000 100.000

Húsvéti Játszóház, 
Anyák napi játszóház, 
Régiós Családi Nap, 
kirándulások, túra 

Karácsonyi Ünnepség és 
játszóház  színvonalas 

megszervezése. 20000

9.
Nagymamák Mazsorett 

Csoportja

személyek 
egyéb 

közössége

Fellépőruhák 
kiegészítőinek és CD-k 
vásárlásához támogatást 

kérés.  

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 
hiánytalan hiánytalan  - 20.000 20.000

Fellépőruhák 
kiegészítőinek és CD-k 
vásárlásához támogatást 

kérés.  10000

10.

Operation 
Friendship 
Hungary egyesület

Részvétel az OFI 
közgyűlésén az USA-ban 

5 fővel, augusztusban 
10+2 fő utazik 

Németországba a 
csereprogram keretében. 

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 

hiánytalan hiánytalan  - 370.000 200.000

Részvétel az OFI 
közgyűlésén az USA-ban 

5 fővel, augusztusban 
10+2 fő utazik 

Németországba a 
csereprogram keretében. 20000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2011. 

11.

Országos 
Fogyasztóvédelmi 
Egyesület Városi 

Szervezete egyesület

Fogyasztók Világnapja 
megemlékezés, 
rendezvények. 

Fogyasztói Tanácsadó 
Iroda működtetése. 
Kapcsolattartás a 

médiákkal, fogyasztók 
tájékoztatása

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 

hiánytalan hiánytalan  - 106.500 106.500

Fogyasztók Világnapja 
megemlékezés, 
rendezvények. 

Fogyasztói Tanácsadó 
Iroda működtetése. 
Kapcsolattartás a 

médiákkal, fogyasztók 
tájékoztatása 30000

Ssz
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2010-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2010. évi 
támogatás 
elszámolás

2010. évi 
vállalko-

zási 
tevékeny-

ségből 
származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Meg-
jegyzés

12.
Őszirózsa 

Nyugdíjas Klub

személyek 
egyéb 

közössége

Kirándulás szervezése 
Mohora, Csertve és 

Horpács (Nógrád megye 
irodalmi emlékei) 

buszköltségre. 

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 

Az 
adatlapon 

eredeti 
aláírás és 
igényelt 
összeg 

hiányzik hiánytalan   - 71.880 40.000

Kirándulás szervezése 
Mohora, Csertve és 

Horpács (Nógrád megye 
irodalmi emlékei) 

buszköltségre. 10000

13.
Pásztói Ifjúsági 

Klub 

személyek 
egyéb 

közössége

Flip Chart tábla vásárlása 
az önismereti tréningek, 

prezentációk, 
ismeretterjesztő 

előadások megtartásához

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 

hiánytalan hiánytalan  - 20.000 20.000

Flip Chart tábla vásárlása 
az önismereti tréningek, 

prezentációk, 
ismeretterjesztő 

előadások megtartásához 10000

14. 
Pásztói Muzsla Néptánc és 
Hagyományőrző Egyesület egyesület

Hollókői Húsvét, 
Edzőtábor 

Mátrakeresztesen, 
Pásztói kiemelt 

rendezvények, megyei 
programokon részvétel 

és külföldi turné. 

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 

hiánytalan hiánytalan  - 3.281.000 300.000

Hollókői Húsvét, 
Edzőtábor 

Mátrakeresztesen, 
Pásztói kiemelt 

rendezvények, megyei 
programokon részvétel 

és külföldi turné. 30000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2011. 

15. Pásztói Polgárőrség egyesület

Az egyesületi helyiségek 
fenntartási, működési 

költségeihez támogatás 
kérés.

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 
hiánytalan hiánytalan  - 80.000 80.000

Az egyesületi helyiségek 
fenntartási, működési 

költségeihez támogatás 
kérés. 30000

Ssz
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2010-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2010. évi 
támogatás 
elszámolás

2010. évi 
vállalko-

zási 
tevékeny-

ségből 
származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Megjegy
zés

16.
Rákóczi Szövetség 
Pásztói Szervezete egyesület

II. Rákóczi Ferenc és 
Esterházy János 

emlékének ápolása és 
kultuszának erősítése, Az 

elszakított magyarság 
ügyének támogatása. 
Bernard Le Calloc'h 

munkásságának 
népszerűsítése

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 

hiánytalan hiánytalan  - 310.000 50.000

II. Rákóczi Ferenc és 
Esterházy János 

emlékének ápolása és 
kultuszának erősítése, Az 

elszakított magyarság 
ügyének támogatása. 
Bernard Le Calloc'h 

munkásságának 
népszerűsítése 20000

17.
Rákóczi Szövetség 

Gárdonyis Csoportja egyéb 

Rákóczi emléktúra - őszi 
kétnapos kirándulás 

Kárpátaljára hátrányos 
helyzetű (5 fő) és 

kiemelkedő szorgalmú 
tanulók (5 fő) 

emléktúrán részvétele 
ingyenesen vagy 
kedvezménnyel.  

A rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. 

hiánytalan

nem kért 2010-
ben 

támogatást  - 296.800 135.000

Rákóczi emléktúra - őszi 
kétnapos kirándulás 

Kárpátaljára hátrányos 
helyzetű (5 fő) és 

kiemelkedő szorgalmú 
tanulók (5 fő) emléktúrán 

részvétele ingyenesen 
vagy kedvezménnyel.  15000

18. Rozmaring Népdalkör

személyek 
egyéb 

közössége

A fesztiválokon, 
rendezvényeken való 
részvételhez kisbusz 

bérlése.

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 

A pályázati 
adatlapon 
hiányzik a  
kért összeg hiánytalan 250.000 100.000

A fesztiválokon, 
rendezvényeken való 
részvételhez kisbusz 

bérlése. 20000

19.
Szent Lőrinc 

Templom Kórusa

személyek 
egyéb 

közössége

Kórustáborra, fellépésre 
és kottabeszerzésre kéri 

a támogatást. 

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 
hiánytalan hiánytalan  - 180.000 100.000

Kórustáborra, fellépésre 
és kottabeszerzésre kéri a 

támogatást. 20000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2011. 

20. 

Tudományos 
Ismeretterjesztő 
Társulat Pásztó 

Városi Egyesülete egyesület

A "Tudományok 
éjszakája" Pásztón 

megrendezése

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 
hiánytalan hiánytalan  - 290.000 192.000

A "Tudományok 
éjszakája" Pásztón 

megrendezése 30000

Ssz
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2010-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2010. évi 
támogatás 
elszámolás

2010. évi 
vállalko-

zási 
tevékeny-

ségből 
származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Meg-
jegyzés

21. Városvédő Egyesület egyesület

Működési feltételek 
javítása. Helytörténeti 
jelentőségű anyagok 

beszerzése, digitalizálása. 
Szakmai rendezvényelen, 

illetve szakmai 
szervezetekben történő 

részvétel és 
kapcsolattartás 

biztosítása. 

Az egyesület 
rendezvénytervében szereplő 

programok megrendezése. 

hiánytalan hiánytalan  - 91.000 30.000

Működési feltételek 
javítása. Helytörténeti 
jelentőségű anyagok 

beszerzése, digitalizálása. 
Szakmai rendezvényelen, 

illetve szakmai 
szervezetekben történő 

részvétel és 
kapcsolattartás 

biztosítása. 10000
Összesen: 850000
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2. számú melléklet
Alapítványok 2011.

Ssz
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2010-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2010. évi 
támogatás 
elszámolás

2010. évi 
vállal-
kozási 

tevékeny-
ségből 

származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

1.

Csohány Baráti Kör 
Pásztó Kultúrájáért 
Alapítvány alapítvány

2011. szeptember 16-án Gaál István 
Filmnapok megrendezése. A 
felújított Gaál István emlékszoba, és 
a hozzá kapcsolódó időszaki kiállítás 
megnyitása.

Shah Gabriella Csohány Kálmán 
Képzőművészet című album 
megjelentetéséhez nyújtott 
támogatást. Megrendezésre került a 
Gaál István Filmnapok. hiánytalan hiánytalan  - 415.000 150.000

2011. szeptember 16-án Gaál 
István Filmnapok megrendezése. A 
felújított Gaál István emlékszoba, 
és a hozzá kapcsolódó időszaki 
kiállítás megnyitása. 30000

2.
Gyermekekért 
Alapítvány alapítvány

Balatonszabadiban nyári tábor 
megszervezése 30 tanuló részére. 
Alapfokú oktatáshoz  kapcsolódó 
feladatellátás. 

A Gárdonyi Géza Tagintézmény 
gyermek, szülői- és 
nevelőközössége által kitűzött célok 
megvalósításra kerültek. Jó tanulók 
jutalmazása, nyári táborok 
költségeinek csökkentése   hiánytalan hiánytalan  - 850.000 60.000

Balatonszabadiban nyári tábor 
megszervezése 30 tanuló részére. 
Alapfokú oktatáshoz  kapcsolódó 
feladatellátás. 10000

3.
Hasznosi Óvodásokért 
Alapítvány alapítvány

Zöld Óvodaként őszköszöntő 
délután szervezése családoknak. 
Játékeszközök, ajándéktárgyak 
készítése. Egészséges ételek, italok 
fogyasztása.  Családos versenyek 
rendezése. 

Farsang megrendezése. Március 22-
én kirándulás a hsznosi 
víztározóhoz. Április 2-én 
kirándulás Mátrakeresztesre. 
Gyermek hét rendezvény: Sanyi a 
zenebohóc , hangszerekkel 
ismerkedés. Oviolimpia szervezése, 
és őszköszöntő családi  délután. hiánytalan hiánytalan  - 60.000 60.000

Zöld Óvodaként őszköszöntő 
délután szervezése családoknak. 
Játékeszközök, ajándéktárgyak 
készítése. Egészséges ételek, italok 
fogyasztása.  Családos versenyek 
rendezése. 10000

4.
Hasznosi Templomért 
Alapítvány alapítvány

Utazási költségek, dalszövegek 
nyomtatása. A hangosítás 
minőségének javítása érdekében  
erősítő és mikrofon vásárlása. 

Zenélni szerető fiatalok heti 
rendszerességgel megtartott próbái 
különböző helyszíneken. Liturgikus 
események és szentmisék 
alkalmával keresztény 
könnyűzenével ajándékkozzák meg 
a híveket. hiánytalan

2010-ben 
nem 
pályázott  - 250.000 100.000

Utazási költségek, dalszövegek 
nyomtatása. A hangosítás 
minőségének javítása érdekében  
erősítő és mikrofon vásárlása. 20000

5.
Lépésről-lépésre 
Alapítvány alapítvány

A Múzeumok éjszakája rendezvény 
színvonalas   megrendezéséhez.  

Egész napos játszóházi programok 
megrendezése. Foglalkoztató 
füzetek 3 korosztály  
számára.Múzeumok éjszakája 
program megrendezése. hiánytalan hiánytalan  - 110.000 110.000

A Múzeumok éjszakája rendezvény 
színvonalas   megrendezéséhez.  20000

1



2. számú melléklet
Alapítványok 2011.

Ssz
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2010-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2010. évi 
támogatás 
elszámolás

2010. évi 
vállal-
kozási 

tevékeny-
ségből 

származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

6.
Ma a Holnapért 
Alapítvány alapítvány

Környezetvédő, kézműves tábor  
megszervezése (kézműves 
foglalkozások, kreativitást fejlesztő, 
ismeretterjesztő és sport) A 
táborban szakképzett pedagógusok 
vigyáznak a gyermekekre.

Néptáncfesztivál, Regionális 
versmondó verseny, nyári táborok, 
készségfejlesztő versenyek, Magyar 
kultúra Napja rendezvények 
megszervezése. hiánytalan hiánytalan  - 261.200 40.000

Környezetvédő, kézműves tábor  
megszervezése (kézműves 
foglalkozások, kreativitást fejlesztő, 
ismeretterjesztő és sport) A 
táborban szakképzett pedagógusok 
vigyáznak a gyermekekre. 10000

7.
Múzeum-Téri 
Óvodáért "Alapítvány alapítvány

Labdarúgó pálya 
akadálymentesítése, biztonságossá 
tétele. Faanyag beszerzése, szerelési 
költségek fedezése. 

Farsangi bál rendezése. 
Óvodástalálkozó a Dózsa György 
tagiskolában. Múltidéző Zsigmond 
napon felvonulás. 
Környezetvédelmi napok 
ünneplése. hiánytalan hiánytalan  - 120.000 100.000

Labdarúgó pálya 
akadálymentesítése, biztonságossá 
tétele. Faanyag beszerzése, szerelési 
költségek fedezése. 10000

8.
Muzsikál az Erdő 
Alapítvány alapítvány

VIII: Muzsikál az Erdő 2011.07.02-10. 
megvalósítása. A támogatást 
reklámköltégekre, a fellépők, 
közreműködők finanszírozására fordtaná.

VII. Muzsikál azErdő programsorozat 
megrendezése 2010.07.03-11. hiánytalan 2010-ben nem p - 440.000 440.000

VIII: Muzsikál az Erdő 2011.07.02-10. 
megvalósítása. A támogatást 
reklámköltégekre, a fellépők, 
közreműködők finanszírozására 
fordtaná. 100000

9. 

Százszorszép 
Óvodásokért 
Alapítvány alapítvány

Túrák és terepgyakorlatok 
szervezése és az ezekhez szükséges 
vizsgálódó és más eszközök, 
valamint utazási költségekhez 
hozzájárulás. 

a Százszorszép Óvoda támogatása. 
Az óvoda udvarának karbantartása, 
korszerűsítése, eszközök bővítése. 
Fejlesztő programok, kirándulások, 
sportrendezvények szervezése. hiánytalan hiánytalan  - 70.000 70.000

Túrák és terepgyakorlatok 
szervezése és az ezekhez szükséges 
vizsgálódó és más eszközök, 
valamint utazási költségekhez 
hozzájárulás. 10000

10.

Tehetséges Pásztói 
Gyermekekért 
Alapítvány alapítvány

XIX. Pásztói Regionális 
Néptáncfeszivál megszervezése - 
2011.05.28.

Tanulmányi versenyek szervezése, 
lebonyolítása. XVIII. Regionális 
Néptáncfesztivál megrendezése 
május 29-én. Hagyományos 
rendezvények szervezése. hiánytalan hiánytalan  - 845.000 75.000

XIX. Pásztói Regionális 
Néptáncfeszivál megszervezése - 
2011.05.28. 30000

Összesen: 250000
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2011.

Ssz.
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2010-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2010. évi 
támogatás 
elszámolás

2010. évi 
vállalkozási 
tevékenység-
ből származó 

bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Megjegy-
zés

1.
Gárdonyi  Diáksport 
Egyesület egyesület

Petreczky Tiborné Zsuzsi 
néni emlékversenyen a torna 
sportág népszerűsítése

I-II, II-IV. korcsoport 
diákolimpia  gyakorlati 
anyagának csapatonkénti 
verseny saját csapattal hiánytalan hiánytalan  - 25.000 25.000

Petreczky Tiborné Zsuzsi 
néni emlékversenyen a torna 
sportág népszerűsítése 10000

2.
Herkules Diáksport 
Egyesület egyesület

A sportegyesület 
szakosztályainak működése, 
edzések biztosítása, 
versenyeztetés (nevezési díj, 
játékvezetői díj,  utazási 
költség), sporteszközök 
beszerzése, karbantartása. 
Alkalmi sport- program 
szervezése, lebonyolítása 

Rendszeres sport-
foglalkozások biztosítása 
versenyeken való 
részvétel. Fut a Dózsa 
utcai futóverseny, 
sítábor, úszótáborés 
úszótanfolyam 
lebonyolítása. hiánytalan hiánytalan  - 1.060.000 100.000

A sportegyesület 
szakosztályainak működése, 
edzések biztosítása, 
versenyeztetés (nevezési díj, 
játékvezetői díj,  utazási 
költség), sporteszközök 
beszerzése, karbantartása. 
Alkalmi sport- program 
szervezése, lebonyolítása 10000

3. Mátrai Lovas Egylet egyesület

2011.08.27-én fogathajtó 
verseny rendezése. Aktív 
részvétel a pásztói szüreti 
felvonuláson, 
hagyományőrzés.

2010. augusztus 29-én 
fogathajtó verseny 
rendezése. Szüreti 
felvonuláson való 
részvétel. hiánytalan hiánytalan  - 230.000 30.000

2011.08.27-én fogathajtó 
verseny rendezése. Aktív 
részvétel a pásztói szüreti 
felvonuláson, 
hagyományőrzés. 10000
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2011.

Ssz.
Szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2010-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2010. évi 
támogatás 
elszámolás

2010. évi 
vállalkozási 

tevékenységbő
l származó 

bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Megjegy-
zés

4.

Nyikom Hegyisport- 
és 
Természetvédő Klub egyesület

Iskolai kirándulások 
szervezése és lebonyolítása 
05.01-06.15. Hegyi sport-
programok szervezése, 
lebonyolítása. 
Természetvédelem. Fák 
ültetése a Kishegyi 
Szabadidőparkban.  
Működési és fenntartási 
költségek. 

Sport és természetvédő 
rendezvények. 
Osztálykirándulá-sok 
fogadása, helyi iskolai 
kirándulások 
lebonyolítása. Tiszta 
Mátráért 
szemétmentesítő akció. hiánytalan hiánytalan  - 150.000 150.000

Iskolai kirándulások 
szervezése és lebonyolítása 
05.01-06.15. Hegyi sport-
programok szervezése, 
lebonyolítása. 
Természetvédelem. Fák 
ültetése a Kishegyi 
Szabadidőparkban.  
Működési és fenntartási 
költségek. 20000

5.
Pásztói Asztalitenisz 
Club egyesület

A sportolás lehetőségének 
biztosítása. Az asztalitenisz 
népszerűsítése, 
versenyeztetés egyéniben és 
csapatban. A versenyek 
rendezésével a hátrányos 
helyzetű emberek integrálása. 
Utánpótlás nevelés, 
egészségmegőrzés, testedzés. 

Csapatuk szerepelt az 
NBIII-as és a Nm 
Asztalitenisz 
Bajnokságban. Pásztón 
három verseny rendezése 
(Pünkösd Kupa, Luca 
Kupa, TOP 12) hiánytalan hiánytalan  - 825.000 200.000

A sportolás lehetőségének 
biztosítása. Az asztalitenisz 
népszerűsítése, 
versenyeztetés egyéniben és 
csapatban. A versenyek 
rendezésével a hátrányos 
helyzetű emberek integrálása. 
Utánpótlás nevelés, 
egészségmegőrzés, testedzés. 50000
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2011.

Ssz.

szervezet 
megnevezése

szervezeti 
forma

pályázati cél
2010-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 
melléklet

 2010. évi 
támogatás 
elszámolás

2010. évi 
vállalkozási 

tevékeységből 
származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Megjegyz
és

6.
Pásztói Kézilabda 
Club egyesület

VIII. Sportbál szervezése, 
részvétel biztosítása a Heves 
Megyei Bajnokságban és a 
regionális Kézilabda 
Bajnokságban. Közgyűlés és 
Zsimond Nap, Strandi tábor 
és Évzáró Gála szervezése. 

A Heves megyei 
Kézilabda Bajnokságban 
szerepeltette csapatait. A 
szervezet egységének 
fenntartása érdekében 
VII. Sportbál, Zsigmond 
kézilabdás Nap, strand 
edzések, Kézilabda gála 
rendezvények szervezése 
és Naptár hiánytalan hiánytalan  - 1.320.000 250.000

VIII. Sportbál szervezése, 
részvétel biztosítása a Heves 
Megyei Bajnokságban és a 
regionális Kézilabda 
Bajnokságban. Közgyűlés és 
Zsimond Nap, Strandi tábor 
és Évzáró Gála szervezése. 100000

7.
Pásztói Shotokan 
Karate Klub egyesület

Versenyeken való részvétel: 
Országos és nemzetközi 
Európa Bajnokság Anglia, 
Korosztályos Európa 
Bajnokság Holladia, ESKA 
Európa Bajnokság 
Lengyelország és Pásztón 
Sawada mester tábora

Karate edzőtáborok, és 
versenyeken való 
részvétel 
Magyarországon és 
külföldön (Németország, 
Csehország) hiánytalan hiánytalan  - 1.900.000 600.000

Versenyeken való részvétel: 
Országos és nemzetközi 
Európa Bajnokság Anglia, 
Korosztályos Európa 
Bajnokság Holladia, ESKA 
Európa Bajnokság 
Lengyelország és Pásztón 
Sawada mester tábora 200000

Tartal-
mazza 
a 100.000 
Ft 
előleget
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2011.

Ssz.

szervezet 
megnevezése

szervezeti 
forma

pályázati cél
2010-ben szervezett, 

lebonyolított program

kötelező 
mellék-

letek

 2010. évi 
támogatás 
elszámolás

2010. évi 
vállalkozási 

tevékeységből 
származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Megjegy-
zés

8. Pásztói Sport Klub egyesület

A bajnokságban való felnőtt, 
ifjúsági és serdülő csapatok 
szerepeltetése. Közüzemi 
díjak kifizetése. A pálya 
alkalmassá tétele 
amérkőzésekre. A 
játékvezetői díjak kifizetése. 

A felnőtt és ifjúsági 
csapat versenykiírás 
szerinti részvételének 
biztosítása. A szükséges 
felszerelés biztosítása. A 
felmerülő játékvezetői 
díjak kifizetése. A 
közüzemi díja rendezése. 
A  pálya és  környéke 
rendben tartása és a 
bajnokságban való 
szereplés anyagi 
biztosítása. hiánytalan hiánytalan  - 3.070.000 500.000

A bajnokságban való felnőtt, 
ifjúsági és serdülő csapatok 
szerepeltetése. Közüzemi 
díjak kifizetése. A pálya 
alkalmassá tétele 
amérkőzésekre. A 
játékvezetői díjak kifizetése. 200000

9. 
Pásztói 
Szabadidő SE egyesület

Közüzemi díjak, 
teljesítménytúrák szervezése

Környezet-védelem és 
természet-védelem. 
Kosárlabda csa-pat, 
birkózók, vívók 
támogatása. hiánytalan hiánytalan  - 4.389.080 600.000

Közüzemi díjak, 
teljesítménytúrák szervezése. 200000

10.
Pásztói Utánpótlás 
Labdarúgó Club

egyesület
közhasznú 
társaság

Labdarúgó pálya és öltöző  
karbantartás, állagmegóvás. 
Környezetrendezés. 
Üzemeltetési költségek 
fedezése. Versenyeztetés 
költségei, sportruházat, 
eszközök. Tárgyi eszközök 
beszerzése, adminisztrációs 
költségek.  

Két serdülő csapat 
versenyeztetése. 
Labdarúgó tornákon 
való részvétel. hiánytalan hiánytalan  - 3.306.000 306.000

Labdarúgó pálya és öltöző  
karbantartás, állagmegóvás. 
Környezetrendezés. 
Üzemeltetési költségek 
fedezése. Versenyeztetés 
költségei, sportruházat, 
eszközök. Tárgyi eszközök 
beszerzése, adminisztrációs 
költségek.  200000

Összesen: 1000000
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           4. számú melléklet 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött Pásztó Város Önkormányzata és a …………………………….. között, 
(továbbiakban: támogatott) a civil szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás felhasználásáról. 
 
1. Pásztó Város Önkormányzata a támogatottnak ………….Ft támogatást biztosít 

……………………………………………………………………………………………. 
pályázati cél megvalósításához. 

 
2. A támogatott vállalja, hogy a támogatást rendeltetésszerűen, a pályázatban megfogalmazott cél 

tartalmi megvalósítására használja fel. 
 
3. A támogatottat 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 2011. évben kapott támogatásról 2012. január 31-ig szöveges értékeléssel együtt 

számlamásolatokkal igazolt elszámolást köteles benyújtani a támogatott, ajánlott postai 
küldeményként „civil támogatás” jelige feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal 
Intézményirányítási és Szociális Osztályának címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.). 

 
6. Amennyiben a támogatott szervezet a megállapított határidőben nem, vagy nem teljes körűen 

számol el a 2012. 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. 
 
      Pásztó, 2011. _______________________  
 
 
__________________________                         ___________________________ 
                    támogató                       támogatott 
 
 
 


