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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
1.  A Pásztói Shotokan Karate Klub kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi 
tartalommal: 
2016. november 25-27 között Görögországban megrendezésre kerül a Shotokan Karate  
Európa Bajnokság . A rendezvényen  5 fő pásztói karatéka  vesz részt, melynek utazási 
költsége 125.000/ fő  A  rendezvényre való kiutazási költségre igényel támogatást. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 
 
2. Mátrakeresztesi Szabadidős  Társaság kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi 
tartalommal: 
A Teleki László Városi Könyvtár  és Művelődési Központtal együttműködve családi napot 
szervezett, melynek keretében kézműves foglalkoztatást rendez. Az alapanyagok 
megvásárlásához - 30.000 Ft - valamint Séta a Bronzkorba című  rendezvényen való 
résztvevők, előadók megvendégeléséhez - 20.000 Ft - összesen  50.000 Ft  támogatást 
igényel. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 
 
3. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola Diákönkormányzata kérelmet 
nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi tartalommal: 
2016. november 14-18 között Magyar Szentek  hetén egyhetes rendezvényt szervez  . Ezen 
rendezvény nyilvános, mely a város kulturális életét színesíti. A rendezvény színvonalas 
megrendezéséhez , lebonyolításához 250.000 Ft  támogatást igényel. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 
 
 
I. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Shotokan Karate Klub 
kérelmét, mely  a Görögországi Európa Bajnokságra való utazási költség támogatására 
irányul. Az Európa Bajnokságon való kiutazás  költségeihez 100.000 Ft támogatást biztosít a 
2016. évi sporttámogatási keret terhére. 
A sportszervezet 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 Mátrakeresztesi Szabadidős  
Társaság kérelmét, mely a családi nap és Séta a Bronzkorba  rendezvények  lebonyolítására 
irányul. A rendezvények megszervezése, lebonyolítása költségeihez 50.000 Ft támogatást 
biztosít a 2016. évi civiltámogatási  keret terhére. 
A civilszervezet 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 
 
 
III. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Szentek Római 
Katolikus Óvoda és Általános Iskola Diákönkormányzata kérelmét, mely  a  Magyar Szentek 
hetében  egyhetes nyilvános rendezvény megszervezésére, lebonyolítására  irányul.  A 
rendezvény megszervezése, lebonyolítása költségeihez 200.000 Ft támogatást biztosít a 2016. 
évi civiltámogatási  keret terhére. 
A civilszervezet 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. szeptember 22. 
       

Káposzta Csaba 
civil és sport tanácsnok 

 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor  
        jegyző 
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