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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 208/2012 (IX.22.) számú 
határozatával pályázatot írt ki sport célú és nem sportcélú civil szervezetek 
támogatására. 
 
 

Korábban kérelem alapján már több civil szervezet részesült külön döntés alapján 

támogatásban. A közelmúltban további két szervezet kért rendkívüli támogatást. A 

Pásztói Szabadidő Egyesület a kosárlabda bajnokság őszi indulására tekintettel a 

pálya felfestéséhez 110 eFt-ot, az Ózon Sportrepülő Egyesület 20 eFt-ot 

katasztrófavédelmi gyakorlaton történő részvételhez, a Lépésről-lépésre a 

gyermekekért Alapítvány a Múzeumok Éjszakája program megrendezéséhez 40 

eFt-ot kért és kapott.  

 
 
A pályázati felhívást a helyben szokásos módon a városi tv-k képújságján és a 
város honlapján jelentettük meg. 
Határidőben 12 civil szervezettől, 5 alapítványtól, valamint 6 sportegyesülettől 
érkezett be pályázat.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
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Határozati javaslat 
 
1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil 

szervezetek 2012. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt az 1.,  
2. és 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 
2. A Pásztó Szabadidő Egyesület 110 eFt-os, a Lépésről-lépésre a gyermekekért 

Alapítvány 40 eFt-os és az Ózon Sportrepülő Egyesület 20 eFt-os 
önkormányzati támogatását jóváhagyja.  

 
3. A 2012. évben támogatásban részesült civil szervezetek 2013. január 31-ig 

szöveges értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek 
benyújtani „Civil támogatás” jelige feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal 
Intézményirányítási és Szociális Osztálynak címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. 
u. 35.) 

 
4. Amennyiben a civil szervezet a 3. pontban megállapított határidőre nem, vagy 

nem teljes körűen számol el, a 2013. évben nem jogosult támogatásra. 
 
5. A képviselő-testület a pályázati eredményeket a Pásztói Hírlap következő 

számában, Pásztó város honlapján valamint a Városi TV-ben teszi közzé. 
 
6. A támogatásban részesülő civil szervezetek a 4. sz. mellékletben szereplő 

szerződést kötik meg Pásztó Város Önkormányzatával. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    polgármester 
 
 
Pásztó, 2012. október 19.  
 
          Bartus László 
          osztályvezető 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
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            4.sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött Pásztó Város Önkormányzata és a………………….. között, 
(továbbiakban: pályázó) a 2012. évi civil szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás 
felhasználásáról. 
 
1. Pásztó Város 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 2012. évben kapott támogatásról 2013. január 31-ig szöveges értékeléssel együtt 

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

 
6. Amennyiben a pályázó szervezet a megállapított határidőben nem, vagy nem teljes 

körűen számol el a 2013. 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, ……………….., 2012. ……..……………………… 
 
 
 
__________________________                         ___________________________ 
     Támogató                 Támogatott  



1.számú melléklet
Civil szervezetek 2012. 

Ssz.
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2011-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2011. évi 
támogatás 
elszámolás

2011. évi 
vállalkozási 
tevékenység-

ből 
származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Megje
gy-zés

1. 
Athéné Alkotó 

Kör egyesület

Képzőművészeti és 
irodalmi helyi értékek 
kincsestára kiadvány 

kiadása (szerkesztési és 
nyomdai munkálatok)

Közreműködés 
rendezvényeken: Magyar 

Kultúra Napja, Városi Nőnap, 
Költészet Napja, Muzsikál az 

erdő, Szőlő és Borünnep. 
Alkotótábor szervezése. 

Almanach 2013 című kötet 
szerkesztése. Zsigmond király 
galériában kiállítás rendezése. hiánytalan hiánytalan  - 50000 50000

Képzőművészeti és 
irodalmi helyi értékek 
kincsestára kiadvány 

kiadása (szerkesztési és 
nyomdai munkálatok)

40000

2. 
Pásztói Muzsla Néptánc és 
Hagyományőrző Egyesület egyesület

Edzőtábor 
Mátrakeresztesen, 

Hollókői húsvét, Nógrád 
Megyei Nemzetközi 

Néptáncfesztivál,  
Németországi 
világfesztivál, 

Lengyelországi 
Nemzetközi Fesztivál, 

évzáró gálaműsor. 

Hollókő Húsvéti programján 
való részvétel. Edzőtábor 
Mátrakeresztesen. Városi, 

régiós rendezvényeken való 
fellépések (33 alkalom). 
Külföldi turné Ibizán.

hiánytalan hiánytalan  - 600000 600000

Edzőtábor 
Mátrakeresztesen, 

Hollókői húsvét, Nógrád 
Megyei Nemzetközi 

Néptáncfesztivál,  
Németországi 
világfesztivál, 

Lengyelországi 
Nemzetközi Fesztivál, 

évzáró gálaműsor. 120000

3.

Országos 
Fogyasztóvédelmi 
Egyesület Városi 

Szervezete egyesület

Tanácsadó iroda 
működtetési költségek 
(irodaszerek, telefon,..)   
Előadások, vetélkedők 
szervezése. Fórumokon 

való részvétel. 

Tanácsadó iroda 
működtetése. 

Környezetvédelmi tudatos 
ismertetése (általános 

iskolában). Tudatos fogyasztó 
leszek (ált.isk).

hiánytalan hiánytalan  - 55000 55000

Tanácsadó iroda 
működtetési költségek 
(irodaszerek, telefon,..)   
Előadások, vetélkedők 
szervezése. Fórumokon 

való részvétel. 30000

1



1.számú melléklet
Civil szervezetek 2012. 

4. 
Apraja 

Néptánccsoport

személyek 
egyéb 

közössége

II. Múzsa Kistérségi 
Művészeti fesztiválon 
való részvétel (utazási 

költségek).            
Fellépő ruhák, 

kiegészítők beszerzése. 

Szakmai foglalkozások, 
próbák, fellépések 

ünnepélyeken, vidám táncos 
rendezvényeken. Nyári 

alkotótábor szervezése és 
lebonyolítása. hiánytalan hiánytalan  - 30000 30000

II. Múzsa Kistérségi 
Művészeti fesztiválon 
való részvétel (utazási 

költségek).            
Fellépő ruhák, 

kiegészítők beszerzése. 20000

Ssz.
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2011-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2011. évi 
támogatás 
elszámolás

2011. évi 
vállalkozási 
tevékenység-

ből 
származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Megje
gy-zés

5.  Boldog Élet Klub 

személyek 
egyéb 

közössége

Karácsonyi jótékonysági 
hangverseny szervezése, 

lebonyolítása. 
Terembérleti díj, 

működési kiadások 2011-ben nem pályázott hiánytalan hiánytalan  - 390000 30000

Karácsonyi jótékonysági 
hangverseny szervezése, 

lebonyolítása. 
Terembérleti díj, 

működési kiadások 20000

6. Kökényvirág Népdalkör

személyek 
egyéb 

közössége

Hasznosi és városi 
rendezvényeken való 

közreműködés (falunap, 
szüreti felvonulás, 
intézményi ünnep).    

Karácsonyi ünnepség  
szervezése és 

lebonyolítás költségei. 2011-ben nem pályázott hiánytalan hiánytalan  - 30000 30000

  Karácsonyi ünnepség  
szervezése és 

lebonyolítás költségei. 20000

7. Mátragyöngye Népdalkör

személyek 
egyéb 

közössége

Karácsonváró ünnepség 
szervezése és 

lebonyolítás költségei.

Mátrakeresztesen 
Nagyboldogasszony-napi 

Búcsú és falunap 
megrendezése 

társszervezőként hiánytalan hiánytalan  - 30000 30000

Karácsonváró ünnepség 
szervezése és 

lebonyolítás költségei. 20000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2012. 

8. Őszirózsa Nyugdíjas Klub

személyek 
egyéb 

közössége

Zsókata Bál és 
karácsonyi rendezvényre 

dekorációs elemek, 
fellépőknek kellékek 
vásárlása, karácsonyi 

díszek, ajándékok 
készítésének költségei. 

Nógrád Megyei irodalmi 
emlékei helyszíneire (Mohora, 
Csesztve, Horpács)  utazási 
költségek részbeni fedezése.  hiánytalan hiánytalan  - 25000 25000

Zsókata Bál és 
karácsonyi rendezvényre 

dekorációs elemek, 
fellépőknek kellékek 
vásárlása, karácsonyi 

díszek, ajándékok 
készítésének költségei. 20000

Ssz
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2011-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2011. 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/

Megje
gyzés

9. Rozmaring Népdalkör

személyek 
egyéb 

közössége

II. Múzsa Kistérségi 
Művészeti fesztiválon 
való részvétel (utazási 

költségek).            
Fellépő ruhák, 

kiegészítők beszerzése. 

Rendezvények, fesztiválokon 
fellépések: Fót, Gyál, Eger, 

Berekfürdő, …) 
Népszokások, dalszövegeg, 

fotók gyűjtése, kiadvány 
készítése. hiánytalan hiánytalan  - 30000 30000

II. Múzsa Kistérségi 
Művészeti fesztiválon 
való részvétel (utazási 

költségek).            
Fellépő ruhák, 

kiegészítők beszerzése. 20000

10.

Operation 
Friendship 
Hungary egyesület

Nemzeközi közgyűlés, 
nyári fogadó program 

lebonyolítása, működési 
költségek. 

USA-ban rendezett 
nemzetközi közgyűlésen való 

részvétel.  Nemzetközi, 
ifjúsági cserék szervezése. 

hiánytalan hiánytalan  - 100010 100010

Nemzeközi közgyűlés, 
nyári fogadó program 

lebonyolítása, működési 
költségek. 30000

11. Városvédő Egyesület egyesület

Általános működési 
feltételek biztosítása. 

Helytörténeti 
anyaggyűjtés és adatbázis-

építés folytatása, új 
beszerzések eszközlése. 

Helytörténeti/honismereti 
szempontból érdekes 

dokumentumok beszerzése 
érdekében árverések, 

antikváriumok, vásárok és 
magángyűjtők megkeresése, 
kapcsolatépítő tevékenység. 

hiánytalan hiánytalan  - 15000 15000

Általános működési 
feltételek biztosítása. 

Helytörténeti 
anyaggyűjtés és adatbázis-

építés folytatása, új 
beszerzések eszközlése. 15000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2012. 

12.
Mikszáthos Öregdiákok 

Köre egyesület

Általános működési 
feltételek biztosítása. 
Részvétel az iskolai 

hagyományok 
ápolásában, 

közreműködés az éves 
diáknap 

megszervezésében. 

 Társszervezői az iskolai 
diáknap újbóli 

megrendezésének. Különféle 
iskoai rendezvényeken való 

részvétel, Mikszáth 
Prózamondó verseny 

támogatása. 
hiánytalan hiánytalan  - 20000 20000

Általános működési 
feltételek biztosítása. 
Részvétel az iskolai 

hagyományok 
ápolásában, 

közreműködés az éves 
diáknap 

megszervezésében. 15000

4



2. számú melléklet
Alapítványok 2012.

Ssz
.

szervezet 
megnevezése

szervezeti 
forma

pályázati cél
2011-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 
melléklet

 2011. évi 
támogatás 
elszámolás

2011. évi 
vállalkozá

si 
tevékenysé

g-ből 
származó 
bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegy-zés

1.

Tehetséges Pásztói 
Gyermekekért 
Alapítvány alapítvány

Kulturális tevékenységek, 
szabadidős programok szervezése, 
lebonyolítása. Tanulók év végi 
jutalmazása. Táborok szervezése. 
Pásztói Regionális Néptáncfesztivál. 

Néptáncfesztivál szervezése, 
lebonylítása. Tanulványi versenyek, 
olvasópályázat, versmondó verseny, 
könyvtárhasználati verseny. Nyelvi 
tábor. hiánytalan hiánytalan  - 150000 150000

Kulturális tevékenységek, 
szabadidős programok szervezése, 
lebonyolítása. Tanulók év végi 
jutalmazása. Táborok szervezése. 
Pásztói Regionális 
Néptáncfesztivál. 150000
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2.

Lépésről-lépésre a 
gyermekekért 
Alapítvány alapítvány

Múzuemok Őszi Fesztiválja 
megrendezése, lebonyolítása 
(programok, néphagyományok 
felelevenítése, rajzolás, fotókiállítás, 
lámpás felvonulás, Márton napi 
vigadalom).

Múzeumpedagógiai foglalkozások, 
egész napos játszóház programok, 
foglalkoztató füzetek. 
Rendezvények szervezése, 
lebonyolítása, Múzeumok éjszakája. 
Múzeumok Őszi fesztiválja. hiánytalan hiánytalan  - 100000 100000

Múzuemok Őszi Fesztiválja 
megrendezése, lebonyolítása 
(programok, néphagyományok 
felelevenítése, rajzolás, fotókiállítás, 
lámpás felvonulás, Márton napi 
vigadalom). 40000 K
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3.
Hasznosi Óvodásokért 
Alapítvány alapítvány

"Zöld Óvodaként" őszköszöntő 
délután rendezése. Játszóeszközök, 
ajándéktárgyak készítése.

Farsang, Víz világnapján 
kirándulás, Föld napján kirándulás, 
Madarak és fák napján kirándulás, 
"Gyermek hét" , Ovi olimpia 
rendezése, őszköszöntő családi 
délután. hiánytalan hiánytalan  - 60000 60000

"Zöld Óvodaként" őszköszöntő 
délután rendezése. Játszóeszközök, 
ajándéktárgyak készítése. 20000

4.

Százszorszép 
Óvodásokért 
Alapítvány alapítvány

Adventi készülődés (adventi 
koszorú készítés költségei)

Zsigmond napon való részvétel. 
Játszóeszközök vásárlása. 
Kirándulások, kulturális és 
sportrendezvények szervezése. hiánytalan hiánytalan  - 32950 32950

Adventi készülődés (adventi 
koszorú készítés költségei) 20000

5.
Helyi Művészeti 
Iskoláért Alapítvány alapítvány

XX. Észak-Magyarországi 
Trombitás találkozó megrendezése

Népdaléneklési verseny, Rajeczky 
Benjamin születésének 110. 
évfordulójára rendezett 
hangverseny, Zenei Világnapi 
hangverseny, adventi 
hangversenyen való részvétel, 
tavaszi egyházmegyei hangverseny, 
városi rendezvényeken való 
közreműködés. hiánytalan hiánytalan  - 50000 50000

XX. Észak-Magyarországi 
Trombitás találkozó megrendezése 50000
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2012.

Ssz.
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2011-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2011. évi 
támogatás 
elszámolás

2011. évi 
vállalkozási 
tevékenység-
ből származó 

bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Megjegy-
zés

1.
Pásztói Shotokan 
Karate Klub egyesület

Sárvár Kupa, Törökbálint 
Kupa JKA OB, Atarshi kupa, 
Magyar Bajnokság. JKA 
Európa Bajnokság felnőtt 
Prága, JKA korosztályos 
Európa Bajnokság Párizs, 
ESKA Európa Bajnokság 
Belgrád. Edzőtáborok - 
továbbképzések: Szlovénia, 
Budapest, Balassagyarmat, 
Balatonfenyves, stb. 

Több edzőtáboron 
részvétel, Budapest, 
Balatonfenyves, 
Szlovénia, Versenyek 
Országos és Magyar 
Bajnokságok, Európa 
bajnokságok. 
Magyarországon: 
Budapest, Sárvár, 
Táplánszentkereszt, 
Salgótarján, 
Balassagyarmat, 
külföldön: Anglia, 
Hollandi, Németország hiánytalan hiánytalan  - 475000 475000

Sárvár Kupa, Törökbálint 
Kupa JKA OB, Atarshi kupa, 
Magyar Bajnokság. JKA 
Európa Bajnokság felnőtt 
Prága, JKA korosztályos 
Európa Bajnokság Párizs, 
ESKA Európa Bajnokság 
Belgrád. Edzőtáborok - 
továbbképzések: Szlovénia, 
Budapest, Balassagyarmat, 
Balatonfenyves, stb. 180000
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2.
Herkules Diáksport 
Egyesület egyesület

Edzések biztosítása, 
spotolóink versenyeztetése. 
Sportcsoportok vezetőinek 
díjazása, utazási költség a 
versenyekre, játékvezetői díj, 
nevezési díjak, sporteszközök 
karbantartása, újak 
beszerzése. Alkalmi 
sportprogramok szervezése, 
lebonyolítása, sporttábor, 
úszótanfolyam szervezése

Sportfoglalkozások, 
edzések, diákolipiai 
versenyrendszer. 
ERIMA országos 
bajnokság (kézilabda).  
"Fut a suli" utcai 
futóverseny, kézilabda, 
labdarúgás, koráslabda 
sportágakban 
házibajnokságok 
lebonyolítása. Téli 
időszakban sítábor 
szervezése, nyáron 
úszótanfolyam, 
sporttábor rendezése. hiánytalan hiánytalan  - 100000 100000

Edzések biztosítása, 
spotolóink versenyeztetése. 
Sportcsoportok vezetőinek 
díjazása, utazási költség a 
versenyekre, játékvezetői díj, 
nevezési díjak, sporteszközök 
karbantartása, újak 
beszerzése. Alkalmi 
sportprogramok szervezése, 
lebonyolítása, sporttábor, 
úszótanfolyam szervezése 60000
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2012.

Ssz.
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2011-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2011. évi 
támogatás 
elszámolás

2011. évi 
vállalkozási 
tevékenység-
ből származó 

bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Megjegy-
zés

3. 
Pásztói Utánpótlás 
Labdarúgó Club Egyesület 

Üzemeltetési költségek 
fedezése, környezet 
rendezése, felújítása, 
gondozása, labdarúgó pálya 
és öltöző karbantartása, 
állagának megóvása, javítása, 
sporteszközök, sportruházat 
beszerzése, adminisztrációs 
költségek fedezése, 
versenyzés költségei. 

Egy ifjúsági, két serdülő 
csapat versenyeztetése, 
bajnokságokon való 
részvétel. Bozsik-
program. Szabadtéri ill. 
teremlabdarúgó 
tornákon való részvétel. hiánytalan hiánytalan    - 400000 400000

Üzemeltetési költségek 
fedezése, környezet 
rendezése, felújítása, 
gondozása, labdarúgó pálya 
és öltöző karbantartása, 
állagának megóvása, javítása, 
sporteszközök, sportruházat 
beszerzése, adminisztrációs 
költségek fedezése, 
versenyzés költségei. 150000

4.  
Pásztói Kézilabda 
Club Egyesület 

Az egyesület több mint 30 
fős versenyzői gárdájának 
bajnokságokon való 
szerepeltetése, programok, 
rendezvények szervezés, 
szakmai munka koordinálása. 
Zsigmond Kézilabdás Nap 
megszervezése és 
lebonyolítása, működési 
költségek, tagdíj biztosítása. 

Heves Megyei Kézilabda 
Bajnokságban való 
részvétel, általános 
iskolai utánpótlás nevelés 
támogatása, jótékonysági 
soprtbál szervezése, 
Zsigmond Kézilabdás 
Nap szervezése, 
csapatépítő tábor 
Mátrakeresztesen, "kézi 
gála" megrendezése. hiánytalan hiánytalan   -  200000 200000

Az egyesület több mint 30 
fős versenyzői gárdájának 
bajnokságokon való 
szerepeltetése, programok, 
rendezvények szervezés, 
szakmai munka koordinálása. 
Zsigmond Kézilabdás Nap 
megszervezése és 
lebonyolítása, működési 
költségek, tagdíj biztosítása. 130000
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2012.

Ssz.
szervezet 

megnevezése
szervezeti 

forma
pályázati cél

2011-ben szervezett, 
lebonyolított program

kötelező 
melléklet

 2011. évi 
támogatás 
elszámolás

2011. évi 
vállalkozási 
tevékenység-
ből származó 

bevétel

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

Megjegy-
zés

5. Pásztói Sport Klub Egyesület 

Közüzemi díjak költségei, 
sportorvosi díjak, 
versenyeztetési díjak 
költségei. 

Megyei I. osztályú 
bajnokságban szereplés.   
Helyi és környékbei 
utánpótlás klubban 
nevelkedő tehetséges 
labdarúgók beépítése a 
felnőtt csapatba, egy 
fejlődőképes csapat 
kialakítása, 
versenyeztetése. 600000 600000

Közüzemi díjak költségei, 
sportorvosi díjak, 
versenyeztetési díjak 
költségei. 300000 K
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6.
Pásztói Asztalitenisz 
Club Egyesület 

Sportolási lehetőség 
biztosítása, versenyeztetés 
egyéniben és csapatban. 
Megyei, területi és országos 
versenyeken való részvétel, 
Pünkösd Kupa és Luca Kupa 
versenyek megrendezése, 
utánpótlás nevelés,..

Megyei ill. az NBIII-as 
csapatbajnokságon két 
csapat szerepeltetése. 
Megyei, régiós és 
országos versenyeken 
való eredményes 
részvétel.Nemzetközi 
versenyeken való 
eredményes részvétel. 
Pünkösd Kupa, Luca 
Kupa. hiánytalan hiánytalan   -  193000 193000

Sportolási lehetőség 
biztosítása, versenyeztetés 
egyéniben és csapatban. 
Megyei, területi és országos 
versenyeken való részvétel, 
Pünkösd Kupa és Luca Kupa 
versenyek megrendezése, 
utánpótlás nevelés,.. 100000 K
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