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A határozat meghozatala
egyszerű szavazattöbbséget
igényel.

JAVASLAT
civil és sport szervezetek egyedi kérelmének elbírálására

Készült: a Képviselő-testület 2015. júniusi rendkívüli 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 Pásztói Sport Klub kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi
tartalommal:
Pásztó Városi Önkormányzat 2015-ben szerződést kötött Berta László Úrral a
sport büfé üzemeltetésére. A működési engedély kiadásának egyik feltétele volt
a közös használatú szociális helyiségek tarthatatlan műszaki, kulturális
állapotának a mai kornak megfelelő színvonalra hozása. A PSK a felújításhoz
kérte a tulajdonos, vagyis az önkormányzat hozzájárulását, melyet azzal a
feltétellel kapott meg, hogy a költségeket 50-50 % arányban az egyesület, illetve
a büfé üzemeltetője köteles viselni. A munkák elkészültek az egyesületre jutó
összeg 104.600 Ft + 27 % Áfa.
A Pásztói Sport Klub kérelmében az áll, hogy nem áll rendelkezésére a számla
kifizetésére összeg, ezért kéri a támogatást.
Tekintettel arra, hogy a testület 2015. májusi ülésén döntött a sportszervezetek,
köztük a PSK támogatásáról, továbbá a fent idézett hozzájárulás szerint a PSKnak kell viselnie ezt a költséget, a kérelme nem támogatható, illetve javaslom,
hogy a megítélt támogatás terhére teljesítsék a számla kifizetését.
2. A Helyi Művészeti Iskoláért Alapítvány az alábbi tartalmú kérelemmel
fordult az önkormányzathoz:
A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Rajeczky Benjamin
Tagintézmény keretein belül működő Rajecky Szimpatikusok zenekar országos
tehetségkutató verseny döntőjén vesz részt Miskolcon. Az utazást bérelt busszal
tudják megoldani. A zenekar két szólistája az országos verseny elődöntőjében
három első helyezést szerzett, mellyel jogosulttá váltak az országos döntőben
való részvételre. A zenekar nem csak városunkat hanem megyénk népzenei
kultúráját is képviseli a jeles eseményen. Az utazási költségre nem áll
rendelkezésre az összeg, erre kéri a támogatást az iskolát támogató Helyi
Művészeti Iskoláért Alapítvány.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő.

I. Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Sport
Klub közös használatú szociális helyiségek felújításának támogatására
vonatkozó kérelmét, s azt támogatni nem tudja.

II. Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Helyi Művészeti
Iskoláért Alapítvány kérelmét, mely az általa támogatott Rajecky Szimpatikusok
zenekarnak országos tehetségkutató verseny döntőjén való részvételének
támogatására irányul. A verseny utaztatási költségeihez 50.000 Ft támogatást
biztosít a 2015. évi sporttámogatási keret terhére.
Az alapítvány a támogatási összeggel 2016. január 31-ig köteles elszámolni.
Amennyiben a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,
a 2016. évben nem jogosult támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Pásztó, 2015. június 04.

Káposzta Csaba
civil és sport tanácsnok

Határozati javaslat törvényes!
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