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A döntés meghozatala minősített 
szavazattöbbséget igényel. 

 
 
 

        
 
 
 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 

az önkormányzat egyesületekben való részvételéről, egyesületi tagság 
felülvizsgálata 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Készült: a Képviselő-testület 2015. szeptemberi ülésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
Az előterjesztést megtárgyalja: önkormányzat bizottságai 
Az előterjesztést előkészítette: Szervezési Osztály 

Pásztó város Polgármestere 
 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
     (06-32) *460-753; *460-155/113  
 Fax: (06-32) 460-918 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 358/2014.(XII.18.) számú határozatával 
döntött arról, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetségében 2012. óta folyamatosan 
fennálló tagsági jogviszonyát fenntartja, megerősítve ezzel a tagság létjogosultságát. 
A Szövetség éves tagdíja 10 Ft/lakos/év, mely 2014. évben befizetésre került.  
 
Az Önkormányzatok Mátrai Szövetségének tagja lett Pásztó Városi Önkormányzat, a 
Képviselő-testület 331/2014.(XI.27.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően. 
 
A Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesületbe (székhelye: 3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 29. fsz.5.), történő felvételről a Képviselő-testület a 334/2006.(XI.28.) számú 
határozatával döntött, melynek 2006. október 27-től vagyunk tagja. 
A Klaszter Egyesület legfontosabb célja a „Palóc Út” mint turisztikai termék létrejöttének és 
eredményes működésének elősegítése, fejlesztése, célkitűzéseinek meghatározása és 
megvalósításuk támogatása. A Klaszter Egyesület ennek érdekében, feladatai megvalósítása 
és tevékenysége során alkalmazza a klaszterekre jellemző működési módszereket és elveket 
és olyan szervezeti felépítést, hálózati együttműködést és struktúrákat alakít ki, melyek ezáltal 
alkalmassá teszik a Palóc Út turisztikai  tematikus útvonal intenzív, a turisztikai kereslet 
igényeihez igazodó fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó, a népi hagyományokon alapuló 
turisztikai termékek és programcsomagok kialakítására, promóciójára, ezek értékesítésének 
előmozdítására.  
Az egyesület tevékenységei: 

- Szakmai standardok, védjegyek megalkotása, megismertetése és azok 
végrehajtásának, alkalmazásának, használatának ellenőrzése. 

- A Klaszter Egyesület egészét érintő közösségi marketing tevékenységeinek 
szervezése, a tagok marketing tevékenységének támogatása, segítése (kiadványok, 
térképek készítése, internetes honlap működtetése, módszertani javaslatok 
megfogalmazása, bemutatkozó rendezvények, sajtótájékoztatók, tanulmányutak, 
szakmai utak megszervezése) 

- Szaktanácsadás, szakmai szolgáltatások. 
- Ismertterjesztés, oktatás. 
- A belföldi turizmus fejlesztése és népszerűsítése. 
- Kulturális-turisztikai rendezvénynaptár összeállítása és koordinálása. 
- A Palóc Úttal kapcsolatos szakmai találkozók, konferenciák, bel- és külföldi 

tanulmányutak szervezése, illetve a szervezésben való közreműködés. 
- A tagok érdekképviselete. 
- Hirdetési-, reklámfelület, -idő biztosítása. 
- Reklámtervezés, - készítés, - elhelyezés. stb. 

Az egyesületi tagdíj évente 20.000,-Ft, mely 2015. évben befizetésre került. 
A képviselő-testület 216/2007.(VIII.24.) számú határozatával döntött úgy, hogy Pásztó Városi 
Önkormányzat  a pásztói kistérség területén megalakuló Helyi Vidékfejlesztési Közösséghez 
csatlakozzon.  A Cserhátalja Helyi Közösségnek tagja lett önkormányzatunk, mely 2008. 
augusztus 1-ével Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. néven került bejegyzésre. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium kötelezte a LEADER Nonprofit Kft-ket, hogy tevékenységüket 
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egyesületi formában végezzék. Jelenleg mindkét szervezet működése fennáll, a kft. csak azért 
van fenntartva, hogy a működési időszakában beszerzett eszközöket működtethesse, illetve a 
megvalósított projektjei fenntartási kötelezettségét érvényesíteni tudja. A vidékfejlesztési 
stratégia elkészültét követően a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
engedélyének megfelelően a stratégia megvalósításához gazdasági társaságot hozott létre. 
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (székhelye: 3053 Kozárd, Fő út 12.) azzal a céllal 
jött létre, hogy a 2012. április 30-ig LEADER HACS címmel rendelkező Cserhátalja 
LEADER Nonprofit Kft. illetékességi területén új Helyi Akciócsoportot szervezve folytassa a 
nonprofit gazdasági társaság vidékfejlesztési tevékenységét. 
Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évtől tagja a Cserhátalja Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesületnek, melyről a Képviselő-testület a 278/2011.(XI.29.) számú határozatával döntött.  
 
Az egyesület célja:  
Az egyesület tevékenységével hozzájárul azokhoz az európai programokhoz, amelyek 
hozzásegítik a vidéki térségeket a fejlesztésekhez, a népességmegtartó képesség javításához, 
az európai együttműködési programokhoz való sikeres kapcsolódáshoz. A helyi közösségek 
részvételén alapuló fejlesztések megvalósításához szükséges képességek, ismeretek és 
tapasztalatok megismertetése, hozzáférhetővé tétele a helyi önkormányzatok, civil 
szervezetek, vállalkozások és az egyesület területén élők számára.  
Az egyesület alapszabályában rögzített éves 6.000,-Ft tagdíj, és az Egyesület Közgyűlése által 
meghatározott 10,-Ft/lakos/év működési hozzájárulás 2014. évben befizetésre került. 
 
Alapítványok: 
 
A Képviselő-testület a 118/2013.(V.29.) számú határozatával „A Zagyva völgye emberi 
környezetért alapítvány”-ban birtokolt alapítói jogainak gyakorlását véglegesen az Észak-
magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítványnak adta át. 
 
A Pásztói Kórházért Közalapítvány alapítója Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete. Az  alapítvány alapító okirata módosításra került a Képviselő-testület 
82/2015.(III.26.) számú határozatával. 
 
A Közalapítvány céljai: 

- A Pásztói Margit Kórház fejlesztése (rekonstrukciója) folytatásának és befejezésének 
támogatása. Ennek keretében a rekonstrukció  II-III. ütem (Hotelszárny, diagnosztikai 
szárny), illetve korszerű gyógyítás alapvető feltételei megteremtésének előmozdítása. 

- Az egészségügyi ellátás gép-műszer fejlesztésének, működésének elősegítése, javítása. 
 
Az önkormányzat a „SODRÁSBAN” Közhasznú Alapítványnak - az alapító döntését a 
Képviselő-testület a 43/2000.(II.29.) számú határozatával elfogadva - felügyelő szerve. 
 
Az alapítvány kuratóriumi elnökének – Tolnay Béla – halála óta az alapító még nem 
intézkedett az elnöki pozíció betöltetlen, melynek következtében a kb. 2.000 eFt értékű 
optima részvényhez nem tudnak hozzáférni. 
 
Az alapítvány célja:  
Pásztó város közösségének segítségnyújtás, a város kulturális életének élénkítésében a város  
intellektuális vonzásának emelésében. Segíteni a magyar filmek megismerését és 
megbecsülését.  
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A pásztói tehetségek felismerése és segítése. Pásztó Ifjúsága szellemi fejlődésének 
elősegítése, támogatása. 
 
A Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány helyzetéről szóló 
tájékoztatót a 12/2015.(I.29.) számú határozatával elfogadta, új kuratóriumi tagokat választott. 
 
Az alapítvány célja:  
 
Pásztó és Vidéke területén a bűnmegelőzési tevékenység és vagyonvédelem hatékonyságának, 
színvonalának emelése. Új megbízható vagyonvédelmi eszközök és módszerek 
kifejlesztésének ösztönzése és fejlesztése. 
 
Az egyesületekben és alapítványokban való tagságnak számos előnye van. Egy létrehozott 
„közhasznú” alapítvány, egyesület segítheti az egyre csökkenő önkormányzati költségvetést 
pályázati forrásból kiegészíteni. Ma már szinte minden közintézmény –elsősorban oktatási, 
egészségügyi, szociális –mellett van egy alapítvány, egyesület stb. Kellő hatékonysággal 
képviselik érdekeinket, az önkormányzatok szerepét erősítik, hatékonyabb tapasztalat és 
információcsere áramlást biztosít, javítja az együttműködést. 
 
 
I. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az önkormányzat 
egyesületekben való részvételéről, egyesületi tagságának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót 
és az alábbiak szerint határoz: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a meglévő egyesületi tagsági jogviszonyait 
továbbra is fenntartja. 
 
II. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az önkormányzat 
Alapítványokban való részvételéről szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint határoz: 
 
Az alapítványok kuratóriumának tagjai a Képviselő-testület 2015. novemberi ülésére 
készítsenek beszámolót az alapítványok működésének tapasztalatairól. 
 
 
 
Pásztó, 2015. szeptember 23. 
        Dömsödi Gábor 
           polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 dr. Sándor Balázs 
                    jegyző 


