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Tisztelt Képviselő-testület!

1. Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az
alábbi tartalommal:
2018. november 26 –án a pásztói Tittel Pál Kollégiumban rendezvényt szervez az állandó
véradóknak. Az ünnepségen kitüntetéseket adnak át a sokszoros véradóknak valamint az ünnepség
után megvendégelik az elismert véradókat. A rendezvény megszervezéséhez, lebonyolításához
60.000 Ft támogatást igényel.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő.
2. Az Apraja Néptánccsoport kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi tartalommal:
A Muzsla Néptáncsoport –mint anyaegyesületük – 35 . évfordulójának alkalmából megrendezésre
kerülő gálán vesznek rész. A ruhák varratására és koreográfiai díjra kérnek támogatást , mivel az
idén meghirdetésre került civil és sportszervezetek támogatási pályázatáról lekéstek és a fenti
kötségeket már nem tudják finanszírozni sajáterőből.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő.

I. Határozati javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei
Szervezetének
kérelmét mely az állandó véradók részére ünnepség megszervezésének
támogatására irányul. A rendezvény lebonyolításához a véradók megvendégeléséhez 60.000 Ft
támogatást nyújt, melyet a költségvetés következő módosításával biztosít.
Az alapítvány a támogatási összeggel 2019. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2019. évben nem jogosult
támogatásra.

Határidő: szöveg szerint
Felelős:

polgármester
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civil és sport tanácsnok
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző
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II. Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Apraja Néptánccsoprt kérelmét ,
mely ruhák varratására és koreográfiai díj kifizetésére irányul. A fenti költségekhez 100 000 Ft
támogatást biztosít a 2018. évi civil keret terhére.
Az civil szervezet a támogatási összeggel 2019. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, 2019. évben nem jogosult
támogatásra.
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Felelős:

polgármester

Káposzta Csaba
civil és sport tanácsnok
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

