Városi Polgármesteri Hivatal

 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
 (06-32) *460-155
Fax: (06-32) 460-918

Szám:1-193/2016

A határozat meghozatala egyszerű
szavazattöbbséget igényel.

JAVASLAT
HUFEZE Sport Klub , Őszirózsás Nyugdíjas Klub és a Pásztói E-08 Postagalamb Sport Civil
Társaság egyedi támogatási kérelmének elbírálására

Készült: a Képviselő-testület 2016 novemberi 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 HUFEZE Sport Klub kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi tartalommal:
2016. december 17-én megrendezésre kerül a „Városi Mikulásfutás és Bringázás” a
rendezvény megszervezésére és lebonyolítására 150.000 Ft támogatást igényel.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő.
2. Az Őszirózsás Nyugdíjas Klub kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi
tartalommal:
Meghívást kaptak Harkány és környékére négynapos kirándulásra. A kiránduláson közel
negyven fő fog részt venni. A kirándulás utazási költségéhez igénylik a támogatást.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő.
3.
A Pásztói E-08 Postagalamb Sport Civil Társaság kérelmet nyújtott be
önkormányzatunkhoz, az alábbi tartalommal:
Az idén ünneplik a szervezet fennállásának 65. évfordulóját. Az ünnepség megszervezésére
és lebonyolítására valamint a galambok országos kiállításra való utaztatási költséghez
200.000 Ft támogatást igényel.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő.
I. Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a HUFEZE Sport Klub
kérelmét, mely a „Városi Mikulásfutás és Bringázás” sportnap támogatására irányul. A
rendezvény megszervezéséhez 120.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi sportkeret terhére.
A sportszervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben
a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Káposzta Csaba
civil és sport tanácsnok
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

II. Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Őszirózsás Nyugdíjas Klub
kérelmét, mely a klub tagok négynapos kirándulásának utazási költségének támogatására
irányul. A kirándulás utazási költségéhez 40.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi civil keret
terhére.
A civilszervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Káposzta Csaba
civil és sport tanácsnok
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

III. Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói E-08 Postagalamb
Sport Civil Társaság kérelmét, mely az egyesület fennállásának 65. évfordulója alkalmából
tartandó ünnepség megrendezésére valamint országos kiállításra történő utazási költség
támogatására irányul. A rendezvény megszervezéséhez valamint a kiállításra történő
utazáshoz 150.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi sportkeret terhére.
A sportszervezet a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben
a megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Káposzta Csaba
civil és sport tanácsnok
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző
Pásztó, 2016. november 03.

Városi Polgármesteri Hivatal

 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.
 (06-32) *460-155
Fax: (06-32) 460-918

Szám:1- 195 /2016

A határozat meghozatala egyszerű
szavazattöbbséget igényel.

JAVASLAT
A Pásztói Francia - Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány egyedi támogatási
kérelmének elbírálására

Készült: a Képviselő-testület 2016 novemberi 8-i 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 Francia - Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány kérelmet nyújtott be
önkormányzatunkhoz, az alábbi tartalommal:
2016. november 19-én 5 fő diák kapott meghívást Franciaországba Cognac városba a város
fennállásának 1000. évfordulója alkalmából meghirdetett „Olvasók Díja”díjátadó ünnepségére
A diákok is részt vettek irodalmi szakkör keretében francia művek feldolgozásában. A
kulturális rendezvényen való részvételhez 250.000 Ft támogatást igényel.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő.
2. A Pásztói Polgárokért civil szervezet kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi
tartalommal:
A civil szervezet egyre több városi rendezvényen és a város hétköznapi életében
közreműködik és a kommunikáció nem megoldott ezért 10 db voki-toki kívánnak vásárolni
ehhez 100.000 Ft támogatást igényel.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő.

I. Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Francia - Magyar
Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány kérelmét, mely Franciaországba Coglac városban
megrendezett „Olvasók Díja”díjátadó ünnepségén való részvétel támogatására irányul. A
rendezvényen való részvételhez 250.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi civilkeret terhére.
Az alapítvány a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Káposzta Csaba
civil és sport tanácsnok
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

II. Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Polgárokért civil
szervezet kérelmét, mely 10 db voki - toki megvásárlására irányul munkájuk magasabb
szintű elvégzéséhez szükséges. A kommunikációs eszköz vásárláshoz
100.000 Ft
támogatást biztosít a 2016. évi civilkeret terhére.
Az alapítvány a támogatási összeggel 2017. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2017. évben nem jogosult
támogatásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Káposzta Csaba
civil és sport tanácsnok
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Pásztó, 2016. november 4.

