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A határozat meghozatala egyszerű
szavazattöbbséget igényel.

JAVASLAT
civil és sport szervezetek egyedi kérelmének elbírálására

Készült: a Képviselő-testület 2016. augusztusi rendkívüli ülésére
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
Megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság
Az előterjesztést előkészítette: Bartus László osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
I. .A Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport kérelmet nyújtott be
önkormányzatunkhoz, az alábbi tartalommal:
Rendezésükben 2016. augusztus 21-én kerül sor Pásztón, a Magyar Összefogás Fogadalmi
Helyén a Magyarok IX. Világkongresszusa záró rendezvényére, Székely Kapu állításával és
ünnepélyes fogadalomtétellel, vendéglátással. A Fogadalmi Székely Kapu avatási ünnepsége
támogatását kérik 250 eft. összeggel.
II. A Pásztói Sport Klub kéréssel fordult az önkormányzathoz, miszerint a 2016/17-es
labdarúgó bajnoksághoz plusz támogatást kérve. A sportpálya felújítása miatt hazai
mérkőzéseit kénytelen idegenben játszani. Mátraszőlős Önkormányzatával megállapodtak,
hogy a bérleti díj fejében részt vállalnak a pálya és a szociális épület rendebetételében.
Ezentúl a csapatok utaztatását is meg kell oldaniuk. Ehhez kérnek 450 eft. többlettámogatást.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokatat terjesztem elő.
I. Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyarok Világszövetsége
Fogadalmi Székely Kapu avatási ünnepsége támogatására irányuló kérelmét és a rendezvény
költségeihez 250.000,- Ft támogatást biztosít a 2016. évi civil támogatási keret terhére.
A szervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
II. Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Sport Klub kérelmét,
mely a hazai mérkőzések idegenben történő lejátszása miatti többletköltségek támogatására
irányul. A többletköltségekhez az önkormányzat 350 000,- Ft támogatást biztosít a sportkeret
terhére.
Az egyesület a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Pásztó, 2016. augusztus 15.
Káposzta Csaba
civil és sport tanácsnok
Határozati javaslat törvényes!

dr. Gajdics Gábor
jegyző

