
 
 

 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i  ülésére 
 

Javaslat civil  és sportegyesületek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására 
 

 

Előterjesztő:  
Káposzta Csaba  

civil és sport tanácsnok 
Iktatószám: 1-45/2017.        

Az előterjesztést készítette: 
Bartus László osztályvezető 

Pásztorné Szőllősi Margit ügyintéző 

Véleményezésre 

megkapta: 

Polgármester  Pénzügyi 
Osztályvezető 

 

Alpolgármester  
Városfejlesztési 
és Üzemeltetési 
Osztályvezető 

 

Jegyző  Jogász  

Igazgatási és 
Szociális 
Osztályvezető 

   

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 
Szociális Bizottság 

Pénzügyi és 
Településfejlesztési 
Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 

igen igen nem 

Megtárgyalás módja: nyílt - 

Elfogadásának módja:  - egyszerű  

Törvényességi véleményezésre 

bemutatva: 

Igen 

Törvényességi 

észrevétel: 
 

Nincs észrevétel  

-  - 

Előzmény/korábbi döntés: - 

Az előterjesztést aláírta: előterjesztő jegyző 

Testületi 
napirend sorsz.:  
Bizottsági  
napirend sorsz.:  

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
  

1.  A Pásztói Szabadidő Sportegyesület – Sportkutya Szakosztály kérelmet nyújtott be 
önkormányzatunkhoz, az alábbi tartalommal: 
2017.április 21-23 között Német Juhászkutya Világszövetség 2017 évi világbajnokságára 
kvalifikáló országos válogatóversenyt szervez a Pásztó-Mátrakeresztesi városrész futballpályáján.  
A  rendezvény költségeihez  anyagi támogatást igényelt. 
Rendezvény tervezett megnevezése „ Pásztó Kupa” ehhez kéri a „ Pásztó” név használatát, valamint 
a rendezvény helyszínéül szolgáló  futballpálya  ingyenes használatát. 
 
2.  A Pásztói Szabadidő Sportegyesület kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi 
tartalommal: 
2017. április hónapban megrendezésre kerül a Nyikom Teljesítménytúra A szervezők ebben az 
évben az eseményről filmet forgatnak, amely film a világhálón keresztül nyújt majd maradandó 
emléket és egyben bemutatja városunk és környékének szépségét. A eseményen résztvevők 
díjazásba részesülnek valamint vendégvárás fogadja a célba érkezőket. A  rendezvény  költségeihez 
200.000 Ft támogatást igényelt. 
 
3.  A Mátrakeresztesi  Szabadidő Társaság kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi 
tartalommal: 
2017. március 10-12-én  megrendezésre került  Ausztriába az Alpesi si Országos Diák olimpia 
döntője ahol két fő  a Zsigmond Király Általános Iskola diákja vett rész. 
Az utazás és a rendezvényen való részvétel költségeihez 100.000 Ft támogatást igényelt. 
 

4.  A HUFEZE Sportklub  kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi tartalommal: 
2017. április 15-én   megrendezésre kerül Húsvéti nyuszifutás és bringázás. 
Az  rendezvényen költségeihez 100.000 Ft támogatást igényelt. 
 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 

 
I. Határozati javaslat 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Szabadidő Sportegyesület – 
Sportkutya Szakosztály kérelmet, a rendezvény megszervezéséhez 100.000 Ft támogatást biztosít a 
2017. évi sport keret terhére. 
A sport szervezet a támogatási összeggel 2018. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2018. évben nem jogosult 
támogatásra. 
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A rendezvény megnevezéséhez a „ Pásztó „ név használatát engedélyezi, valamint a  Pásztó- 
Mátrakeresztes városrész futballpálya használatát térítésmentesen a rendezvény idejére a Sportkutya  
Szakosztálynak rendelkezésre bocsájtja. 
 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős:    polgármester 

 
Pásztó,2017. március 23. 

 
          Káposzta Csaba 

civil és sport tanácsnok 
Határozati javaslat törvényes! 
 
Dr. Gajdics Gábor  
        jegyző 
 
 
 
II. Határozati javaslat 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Szabadidő Sportegyesület 
kérelmet, a rendezvény megszervezéséhez  150.000 Ft támogatást biztosít a 2017. évi sport keret 
terhére. 
A sport szervezet a támogatási összeggel 2018. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2018. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 

Pásztó,2017. március 23. 
 

 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős:    polgármester 

 

        Káposzta Csaba 
civil és sport tanácsnok 
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Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor  
        jegyző 
 
 
III. Határozati javaslat 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság 
kérelmet, a rendezvényen való részvételhez  50.000 Ft támogatást biztosít a 2017. évi civil keret 
terhére. 
A civil szervezet a támogatási összeggel 2018. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2018. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 
Pásztó,2017. március 23. 
 

 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős:    polgármester 

 

 
        Káposzta Csaba 

civil és sport tanácsnok 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor  
        jegyző 
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IV. Határozati javaslat 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a HUFEZE Sportklub kérelmet, a 
rendezvény megszervezéséhez  100.000 Ft támogatást biztosít a 2017. évi sport keret terhére. 
A sport szervezet a támogatási összeggel 2018. január 31-ig köteles elszámolni. Amennyiben a 
megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el,  2018. évben nem jogosult 
támogatásra. 
 

Pásztó,2017. március 23. 
 

 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős:    polgármester 

 

        Káposzta Csaba 
civil és sport tanácsnok 

Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor  
        jegyző 
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