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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosította a város 2021. évi 
költségvetésében 5 000 000 Ft támogatási keretet civil szervezetek, alapítványok 
támogatására és 5 000 000 Ft-ot a verseny és diáksport támogatására . 
 
A pályázati felhívást a helyben szokásos módon a város honlapján jelentettük meg. 
Határidőben - 2020. március 31-ig 9 civil szervezettől, 7 alapítványtól, valamint 9 
sportegyesülettől érkezett be pályázat, ezen pályázatokról  Pásztó Város Önkormányzat  
Polgármestere   26/2021. (II.23)   számú határozata szerinti döntés született. 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 

I. Határozati javaslat 
 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletében 
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:  
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil – sport 

szervezetek 2021. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, a határozat 
1-3.számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

2. A 2021. évben támogatásban részesülő civil szervezetek 2022. január 31-ig 
szöveges értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani,  
„Civil támogatás” jelige feltüntetésével a Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
és Szociális Osztálynak címezve (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.) 

3. Amennyiben a civil szervezet a 2. pontban megállapított határidőre nem, vagy nem 
teljes körűen számol el, a 2022. évben nem jogosult támogatásra. 

4. A Képviselő-testület a pályázati eredményeket a honlapján teszi közzé. 
5. A támogatásban részesülő civil szervezetek e határozat 4. sz. mellékletében 

szereplő szerződést kötik meg Pásztó Városi Önkormányzattal. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2021. április 23. 
 
                     Farkas Attila 
                        polgármester 
  
      Dr. Sándor Balázs 
                jegyző 
     



A határozati javaslat törvényes! 
 



2021. évi civil és sport pályázatok
Alapítvány

2. sz melléklet

Sorsz. Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél

2020-ban 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelező 
melléklet

 2020. évi 
támogatás 

elszámolása

Pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

Igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatás
ra javasolt 
pályázati 

cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2021-ben 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés

1

Helyi 
Művészeti 
Iskoláért 
Álapítvny

Alapítvány hangversenye
k szervezése 
megemlékezé
s nyugdíjas 
búcsúztató 
szervezése, 
hangszerek 
javítatása

hangversenyen 
való részvétel 
és 
lebonyolítás, 

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 350 000 930 000 utazási 
költség, 
terem 
bérlet,tisztel
etdíj, 
vendéglátás, 
hangszerjaví
tás

200 000 2020-ban 
250000 Ft 
támogatást 
kapott

2

Százszorszép 
Óvodásokért 
Alapítvány

Alapítvány gyermekek 
alapvető 
szükséglete  a 
játék és a 
mozgás ehhez 
szükséges 
felszerelések 
beszerzése

városi 
rendezvényeke
n, közösségi 
programokon 
való részvétel

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 010 000 950 000 ütéscsillapít
ó gumila , 
motor, 
roller, 
homokozó 
játékok, 
futóbicikli 
vásárls

220 000 2020-ban 
200000 Ft 
támogatást 
kapott

3

Hasznosi 
Óvodásokért 
Alapítvány

Alapítvány  kulturális, 
sport 
rendezvények
en 
szervezése,ját
ékok bútorok 
vásárlása

 kulturális 
rendezvényeke
n való 
részvétel, 
Márton napi 
mikulás és 
karácsonyi 
ünnepségek 
szervezése

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

173 000 163 000 kertipadok,s
zékek, 
napernyő, 
játékok 
vásárlása, 
kreatív 
eszközök 
vásárlása,

100 000 2020-ban 
120000 Ft 
támogatást 
kapott

4

"Múzeum -téri 
Óvodásokért" 
Alapítvány

Alapítvány gyermekek 
alapvető 
szükséglete  a 
játék és a 
mozgás ehhez 
szükséges 
felszerelések 
beszerzése

 városi 
rendezvényeke
n való 
részvétel 
Márton napi 
mikulás és 
karácsonyi 
ünnepségek  

 

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

320 000 220 000 EU szbvány 
fészekhinta 
vásárlás

220 000 2020-ban 
200000 Ft 
támogatást 
kapott

1



2021. évi civil és sport pályázatok
Alapítvány

2. sz melléklet

5

Csohány Baráti 
Kör Pásztói 
Kulturájáért 
Alapítvány

Alapítvány Csohány 
Kálmán 
születésnapjá
hoz és 
névnapjához 
kapcsolódó 
szervezett 
program,  
ünnepi műsor 
és koszorúzás

Csohány 
Kálmán 
születésnapjáh
oz és 
névnapjához 
kapcsolódó 
szervezett 
program, 
életrajzi 
kiállítás 
szervezés, 
ünnepi műsor 
és koszorúzás, 

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

154 000 94 000 honlap 
működtetés, 
működés 
költségeire ( 
koszorúzás, 
emléknap )

50 000 2020-ban 
60000Ft 
támogatást 
kapott

6

Muzsikál az 
erdő 
Alapítvány

Alapítvány helyi és 
országos 
rendezvény 
sorozat 
szervezése 
lebonyolítása 

helyi és 
országos 
rendezvény 
sorozat 
szervezése 
lebonyolítása 
sport 
rendezvények 
szervezése, 
marketing  és 
működési 
költségek

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 300 000 450 000 tiszteletdíj, 
utazási 
költség, 
marketing 
költség, 
utiköltség, 
hangosítás

550 000 2020-be 
550000 Ft 
támogatást 
kapott

7

Pásztói 
Életesély 
Alapítvány

Alapítvány hátrányos 
helyzetű 
gyerekek 
tanulmányi 
költségéhez 
hozzájárulás,a
ngol német  
nyelvű 
szinház 
látogatása, 

hátrányos 
helyzetű 
gyerekek 
tanulmányi 
költségéhez 
ozzájárulás,an
gol német  
nyelvű szinház 
látogatása, 
német 
anyanyelvű 
tanárok 
lakhatásához 
való 
hozzájárulás

950 000 380 000 rászoruló 
gyermekek 
támogatása, 
utiköltség, 
belépők, 
eszközvásárl
ás

150 000 2020-ban 
nem kapott 
támogatást 

5 257 000 3 187 000 1 490 000

2



2021 évi civil és sport pályázatok
Egyesületek

1. sz melléklet

sorszám Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma

Pályázati cél

2020-ban 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelezö 
melléklet

 2020. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 

pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2021-ben 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés

1

Rajeczky 
Szimpatikusok

Személyek 
egyéb 
közössége

zenekari 
továbbképzés, 
mesterkurzusok
on való 
részvétel, 
táborokon való 
részvétel

rendezvényeken 
való részvétel 
utazási költsége, 
fellépő ruha 
vásárlás, 
hangszer 
vásárlás szállás 
étkezésk 

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

505 000 300 000 tábordíj, 
utiköltség, 
fellépőruha és 
hangszer 
vásárlás

100 000 2020-ban 
100000 Ft 
támogatást 
kapott

2

Pásztói Muzsla 
Néptánc és 
Hagyományőrz
ő Egyesület

egyesület országos 
táncfesztiváloko
n való részvétel, 
edzőtábor 
költségei, 
muzsla gála, 
koreoggráfiák 
díja, viseletek 
kiegészítők 
,étkezés

szakmai 
minősítő 
versenyn való 
rlészvétel, 
külföldi 
turné,országos 
táncfesztiváloko
n való részvétel, 
edzőtábor 
költségei,koreog
gráfiák díja, 
viseletek 
kiegészítők 
,étkezés

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

4 580 000 2 005 000 tiszteletdíj, 
szállás 
étkezési 
fotózási 
költségek, 
viselet 
készítés

300 000 2020-ban 
300000 Ft 
támogatást 
kapott

3

Athéné Alkotó 
Kör

egyesület Athéné 
Almanach 
2022" kiadvány 
költségére

Athéné 
Almanach 
2021" kiadvány 
költségére

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

300 000 200 000 Athéné 
Almanach 
2022" 
kiadvány 
költségére

50 000 2020-ban 
100000 Ft 
támogatást 
kapott

7



2021 évi civil és sport pályázatok
Egyesületek

1. sz melléklet

4

Pásztói 
Polgárőrség

egyesület rendezvények 
lebonyolításána
k biztosítása, 
gyermek és ifj. 
védelem,folyam
atos képzés, 
lovastagozat 
fejlesztése, ifj. 
polgárőrök 
szervezése, 
képzése

rendezvények 
lebonyolításána
k biztosítása, 2 
db 
motorkerékpár 
vásárlás, lovas 
ruházat vásrlás

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

2 550 000 2 240 000 iroda  bérlés, 
benzin 
költség, 
könyvelési 
díj, 
telefonszámla
, számítógép 
nyomtat 
vásárlás

350 000 2020-ban 
350000 Ft 
támogatást 
kapott 

5

Apraja  Néptánc-
csoportok

egyesület néptánc 
találkozókon 
való részvétel, 
edzőtábor 
szervezése, 
kirándulás, 
apraja bál, 
együttesek 
karácsonya

néptánc 
találkozókon 
való részvétel, 
edzőtábor 
szervezése, 
muzsla gála 
műsoron való 
részvétel

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

670 000 670 000 zenekari és 
terembérleti 
díj, edzőtábor 
díj, utazási 
költségek, 
oktatók 
bérezése

100 000 2020-ban 
100 000 Ft 
támogatást 
kapott

6

E 08 
Postagalamb 
Civil Szervezet 

egyesület területi, 
országos és 
nemzetközi 
versenyeken 
való részvétel 
költségeihezkiál
lítások, 
lábbgyűrűk, 
fiatal galambok 
nevelése

területi, 
országos és 
nemzetközi 
versenyeken 
való részvétel 
költségeihezkiál
lítások, 
lábbgyűrűk, 
díjosztó  és 
állatorvos 
költségeire,  

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 770 000 800 000 területi, 
országos és 
nemzetközi 
versenyeken 
való részvétel 
költségeihezk
iállítások, 
lábbgyűrűk, 
fiatal 
galambok 
nevelése

600 000 2020-ban 
600000 Ft  
támogatást 
kapott

7

Claudius 
Tánccsoport 
Egyesület

egyesület  fellépések 
táncversenyek 
szervezése

 fellépések 
táncversenyek 
szervezése

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

100 000 100 000  fellépések 
táncversenyek 
szervezése

20 000 2020-ban      
30 000 Ft 
támogatást 
kapott 

8

MSZRKÓÁI 
Diák-
önkormányzata

Személyek 
egyéb 
közössége

őszi túra 
szervezés , 
Magyar Szentek  
Hete  
alkalmából  
megemlékezés 

kirándulás,filmr
endezői 
díj,versenyzők 
díjazása,sportve
rseny 
megrendezése m

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

450 000 450 000 jutalmazások, 
oklevelek, 
sportszerek, 
tárgyi jutalak 
szervezése

200 000 2020-ban 
200000 Ft 
támogatást 
kapott 

8



2021 évi civil és sport pályázatok
Egyesületek

1. sz melléklet

9

HELP  
Mentőkutya 
Egyesület

egyesület MMSZOSZ 
keretein belül 
eltünt 
személyek 
keresése, 
bemutatók 
tartása, kereső 
kutyák képzése, 
kiképzőbázis 
karbantartása, 
rászoruló 
pásztói polgárok 
segítése

önkéntes 
karitatv 
tevékenység 
végzése bevetési 
gk. 
karbantartéása, 
kutyák 
beszerzése 
étkeztetése, 
orvosi 
vizsgálata 
képzéshez 
szükséges 
eszközök 
beszerzése, 
bevetési 

 

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 980 000 1 440 000 üzemanyag és 
gépkocsi 
költségei, 
drón 
hőkamera 
beszerzés, 
bázis 
karbantartás, 
kutyák ellátsa

150 000 2020-ban 
200000 Ft 
támogatást 
kapott

12 905 000 8 205 000 1 870 000Összesen

9



2021. évi civil és sport pályázatok
sport

3. sz melléklet

sors
zám

Szervezet 
megnevezése

Szervezeti 
forma Pályázati cél

2020-ban 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelező 
melléklet

 2020. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás /Ft/

Támogatásra 
javasolt 

pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2021-ben 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés

1

Pásztói Sport 
Klub

egyesület Működési 
költségekre, 
fenntartásra, 
mérkőzések 
szervezésére 
Bozsik 
programban való 
részvétel, 
műfűves és kondi 
pálya befejezése,

Működési 
költségekre, 
fenntartásra, 
mérkőzések 
szervezésére 
Bozsik 
programban 
való részvétel, 
ovi foci, 
öregfiúk 
tornájának 
segítése

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

7 500 000 7 500 000 Működési 
költségekre, 
fenntartásra, 
mérkőzések 
szervezésére 
Bozsik 
programban 
való részvétel, 
műfűves és 
kondi pálya 
befejezése,

3 000 000 2020-ban 
4356000 Ft 
Támogatást 
kapott

2

HUFEZE SK 
Pásztó

egyesület Országos és 
nemzetközi  
versenyeken való 
részvétel és 
szervezés, 
lebonylítás 
költségei, edző 
versenyek 

Országos és 
nemzetközi  
versenyeken 
való részvétel és 
szervezés, 
lebonylítás 
költségei, túrák 
szervezése 

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 535 700 485 000 működésiés 
fenntartási 
költségekre, 
tagdíj, 
versenyek 
költségei

100 000 2020-ba n 
180000 Ft 
támogatást 
kapott

3

Herkules 
Diáksport 
Egyesület

egyesület sport 
rendezvények 
szervezése, 
versenyein való 
részvétel, úszó 
tanfolyam 
szervezése , sport 
eszközök 
beszerzése, 
karbantartása,

sport 
rendezvényeken
, versenyein 
való 
részvétel,sport 
eszközök 
beszerzése, 
karbantartása,sp
ortrendezvénye
kre utazási 
költség, 
sportcsoport 

  

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 100 000 700 000 sport eszközök 
beszerzése 
karbantartása, 
rendezvények 
költségei,,sportr
endezvényekre 
utazási költség, 
sportcsoport 
vezetői díj 

150 000 2020-ban 
150000 Ft 
támogatást 
kapott  

10



2021. évi civil és sport pályázatok
sport

3. sz melléklet

4

Pásztói 
Szabadidő 
Sportegyesület

egyesület Kosárlabda UTP, 
MMA 
szakosztály 
felkész. És 
versenyeztetés, 
Fogadalmi  Hely 
bővítése, 
parkosítása, 
aerobik 
szakosztály 
újraindítása, 
edzőterem 
karbantartása 
javítása

Kosárlabda 
UTP,kishegyi 
programok 
kiállítások, 
előadások 
szervezése

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

2 390 000 1 235 000 Kosárlabda 
UTP,kishegyi 
programok 
kiállítások, 
előadások 
szervezése

500 000 2020-ban 
1100000 Ft 
támogatást 
kapott

5

Kölyökfoci 
Sportegyesület

egyesület bozsik program 
megyei 
versenyeken való 
részvétel nyári 
táboroztatás

bozsik program 
megyei 
versenyeken 
való részvétel 
nyári 
táboroztatás

Hiánytalan Határidőben 
elszámolt

2 100 000 2 100 000 sporszerek  
eszközök 
beszerzése  
mérkőzés 
látogatás jegyei, 
edzői 
költségi,nevezés
i díj, sportpálya 
karbantartás

500 000 2020-ban 
500000 ft 
támogatást 
kapott

6

Pásztói 
Kézilabda Club 

egyesület szivacskézilabdá
zás szervezése 
ált.isk diákok 
nyari 
napközistábor 
szervezése, VIII. 
Beigli kupa, 
XVII. Sportbál 
szervezése,

Férfi női, fiú 
lány megyei és 
országos 
bajnokságon 
való részvétel, 
napközis tábor  
és  helyi 
edzőtábor 
,családi nap 
szervezése

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

2 600 000 750 000 terembérlés , 
utazási 
költségek, 
nevezésdij,  
sportorvosi díj, 
táborszervezés 
költségei

500 000 2020-ban 
500000 Ft 
támogatást 
kapott

11



2021. évi civil és sport pályázatok
sport

3. sz melléklet

7

Pásztói 
Asztalitenisz 
Klub

egyesület Edzések, Nógrád 
Megyei 
csapatbajnokságo
kon való 
részvétel, 
Hallássérültek 
európabajnokság
án részvétel, 
Pünkösd és Luca 
kupa 
megszervezése, 
Utánpótlás korú 
játékosok 
számára 
toborzás,  
utánpótlás 

 

Edzések,  
országos és 
megyei 
csapatbajnokság
okon való 
részvétel, 

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

570 000 510 000 terembérlés , 
utazási 
költségek, 
nevezési és 
bíróidíj, 
sporteszköz 
vásárlás, 
könyvelési és 
sportorvosi díj

200 000 2020-ban 
250000 Ft 
támogatást 
kapott

8

Nyikom 
Hegyisport- és 
Természetvédő 
Klub

egyesület terület 
folyamatos 
karbantartás,tema
tikus 
túrákszrevezése

Hiánytalan 700 000 390 000 túrák szervezése 
és lebonyolítási 
díjai, sportpálya 
és nyikom 
starthely 
karbantartás,

100 000 2020-ban 
nem 
pályázott

9

Pásztói 
Shotokan 
Karate Klub

egyesület  Magyar, Európa 
és 
Világbajnokságo
n történő 
részvétel 
edzőtábor 

nemzetközi 
edzőtáborban 
való részvétel, 
családi edzések 
szervezése

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

3 165 000 1 070 000 bérleti díjak, 
felszerelések, 
tárgyi jutalmak, 
továbbképzési 
díjak, 

200 000

2020-ban 
300000 Ft 
támogatást 
kapott

21 660 700 14 740 000  5 250 000összesen
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 4.sz. melléklet 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

mely létrejött Pásztó Város Önkormányzata és a………………….. között, (továbbiakban: 
támogatott) a 2021. évi civil  és sportszervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás felhasználásáról. 
 
1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatottnak…………eFt támogatást 

biztosít a ……………………………pályázati cél megvalósításához. 
 
2. A támogatott vállalja, hogy a támogatást rendeltetésszerűen, a pályázatban megfogalmazott cél 

tartalmi megvalósítására használja fel. 
 
3. A támogatottat  haladéktalanul bejelentési kötelezettség terheli minden olyan, a pályázati 

dokumentációban, illetve szerződésben szereplő adatban, tényben bekövetkezett változás 
esetén, amely érdemben érinti a szerződés teljesítését, eredeti céljának megvalósítását. 

 
4. A kapott támogatást az önkormányzat az alábbi pénzintézetnél vezetett számlára utalja 

(amennyiben nincs saját számla, annak az intézménynek, szervezetnek számlája, aki a pénzügyi 
lebonyolítást végzi a pályázati cél megvalósításában) 
 Szervezet neve:________________________________________________________ 
 Címe: _______________________________________________________________ 

      Telefon száma:________________________________________________________ 
      Pénzintézet neve:______________________________________________________ 
      Számlaszáma: ________________________________________________________ 

 
5. A 2021. évben kapott támogatásról 2022. január 31-ig szöveges értékeléssel együtt 

számlamásolatokkal igazolt elszámolást köteles benyújtani a pályázó, ajánlott postai 
küldeményként „civil támogatás” jelige feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal 
Intézményirányítási és Szociális Osztályának címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.). 

 
6. Amennyiben a támogatott szervezet a megállapított határidőben nem, vagy nem teljes körűen 

számol el a 2022. évben nem jogosult támogatásra. 
 
7. Valótlan adatok közlése szerződésszegésnek minősül és a teljes támogatás megvonását és 

azonnali visszafizetési kötelezettségét vonja maga után. 
 
8. A jelen szerződés mindkét fél részéről történő aláírása napján lép hatályba. A támogatás 

folyósítása ezt követően történik. 
 
 
      Kelt, ……………….., 2021. ……..……………………… 
 
 
__________________________                         ___________________________ 
                  támogató        támogatott 
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