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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
1.  A Pásztói Kézilabda Club kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi 
tartalommal: 
A városunkban húsvéti „nyuszifutást „  rendeztek ( március 26-án )  ezen rendezvények 
megszervezésére  20.000 Ft támogatást igényel. 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 
 
 
2. A Pásztói Szabadidő Sportegyesület kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi 
tartalommal: 
A pásztói szabadidősport irányában mozgósító rendezvénysorozathoz tartozó Nyikom kilátó 
futás, túra mozgalom megszervezéséhez  100.000 Ft támogatást igényel. 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 
 
 
3. A Pásztói Sport Klub kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az alábbi tartalommal: 
A pásztói sportpálya fejlesztés 2015/2016 TAO támogatással valósul meg melyhez az Pásztó 
Város Képviselőtestülete ( 2015. áprilisi ülésén ) 30 % önerőként  a 2016. évi költségvetés 
terhére  5.000e FT támogatást  szavazott meg. 
A TAO támogatási összeg az egyesület számláján rendelkezésre állt, abból a kivitelezővel  
(2015. december 15-én ) kötött vállalkozói szerződésben foglalt fizetési ütemezés szerint 
kifizetések megtörténtek. A szükséges önerő 7.626.365 Ft, melyre az egyesületnek nincs 
anyagi fedezete. Amennyiben az összeget nem tudja előteremteni  úgy az MLSZ részére a 
TAO támogatást vissza kell utalni, így az egész beruházás meghiúsul.  
A 30 % -os  önerő különbözetét 2.626.365 Ft támogatást igényel a 2016. évi költségvetés 
terhére.  
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 
 
4. A Pásztói Sport Klub 2016/2017. évi TAO támogatáshoz 30 % önerős finanszírozású 
pályázat beadását tervezi. A  30 % önerő  ehhez  nem áll rendelkezésére, ezért azt kéri, hogy 
Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítsa ezt az összeget. Az 
előterjesztéshez tájékoztatásul csatoljuk a TAO támogatás ismertetőjét. 
A pályázati összeget épület felújításra, tárgyi eszközökre, sportfelszerelésre  lehet 
felhasználni. 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
I. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Kézilabda Club 
kérelmét, mely a húsvéti „nyuszifutás„ támogatására irányul. A rendezvény 
megszervezéséhez 20.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi sporttámogatási keret terhére. 
Az 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. 
 
 
 



 
II. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Szabadidő 
Sportegyesület kérelmét, mely a  Nyikom kilátó futás, túra mozgalom támogatására irányul. A 
rendezvény megszervezéséhez  100.000 Ft támogatást biztosít a 2016. évi sporttámogatási 
keret terhére. 
Az 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. 
 
III. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Sport Klub  kérelmét, 
mely a 2015/2016. évi TAO támogatás önerő kiegészítésére irányul a sportpálya felújítás, 
fejlesztés céljából. A szükséges önerő 7.626.365 Ft. A Képviselő Testület a 2016. évi 
költségvetésében  5.000 e Ft-ot irányzott elő. A különbözetet,  2.626.365 Ft támogatást 
biztosít a 2016. évi költségvetés terhére. 
 
IV. Határozati javaslat 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte  a Pásztói Sport Klub  TAO 
támogatásra vonatkozó kérelmét. A pályázathoz szükséges önerőhöz 2017. évi  
költségvetésében   1.500e Ft támogatást biztosít. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:    polgármester 
 
Pásztó, 2016. március 24. 
       

 
 

Káposzta Csaba 
civil és sport tanácsnok 

 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor  
        jegyző 
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