Városi Polgármesteri Hivatal

 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
 (06-32) *460-155
Fax: (06-32) 460-918

Szám:1- 111/2016

A határozat meghozatala egyszerű
szavazattöbbséget igényel.

JAVASLAT
a Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság és a Rozmaring Népdalkör egyedi
támogatási kérelmének elbírálására

Készült: a Képviselő-testület 2016 júniusi ülésére
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
Megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság
Az előterjesztést előkészítette: Bartus László osztályvezető
Pásztorné Szőllősi Margit ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
1. A Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az
alábbi tartalommal:
A Társaság a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központtal közösen általános
iskolás gyerek részére napközis tábort szervez a nyáron, három időpontban :
2016.július 11-15-ig
helyismereti és túratábor
2016.július 18-22-ig
KÓPÉ napközis alkotótábor
2016. augusztus 22-26-ig vakációzáró romatábort.
A három tábor szervezésére összesen 70.000 Ft támogatást igényelt.
2. A Rozmaring Népdalkör kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi tartalommal:
2016. július 30-án első alkalommal rendezik meg városunkban a Népdalkörök Pásztói
Találkozóját. Ezen rendezvény megszervezésére , lebonyolítására, résztvevők
megvendégelésére kért 150.000 Ft támogatást.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő.
I. Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mátrakeresztesi Szabadidő
Társaság kérelmét, mely az általános iskolás diákok részére nyári tábor szervezés
támogatására irányul. A három tábor megszervezéséhez 30.000 Ft és 20.000-20.000 Ft
összesen 70.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi civil keret terhére.
Az civil szervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben
a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
II. Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Rozmaring Népdalkör
kérelmét , mely a Népdalkörök Pásztói Találkozójának támogatására irányul. A rendezvény
megszervezésére, lebonyolítására és a résztvevők megvendégelésére 150.000 Ft támogatást
biztosít a 2016. évi civil keret terhére.
Az civil szervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben
a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Pásztó, 2016. június 21.
Káposzta Csaba
civil és sport tanácsnok
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

