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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A város 2012. évi elfogadott költségvetésében 1 – 1 millió forint szerepel a civil, illetve a 
sportszervezetek támogatásaként. Ugyanakkor mindkét összeg zárolva van. Ennek feloldására 
vagy részbeni feloldására akkor van esély, ha az ÖNHIKI pályázatunk megfelelő eredményre 
vezet. 
Az elmúlt két hónapban egymás után érkeznek civil és sport szervezetektől olyan kérelmek, 
amelyek valamely sürgős ok miatt önkormányzati támogatásra irányulnak. 
 

1. Március végén a Pásztói Asztalitenisz Klub nyújtott be kérelmet. A támogatást 
versenyzőjük, Bencsik Gergely hallássérült világbajnokságon történő részvétel 
költségeinek részbeni fedezésére kérték. Mivel a kiutazáshoz sürgős segítség kellett, 
részükre 40 eft-ot a rendkívüli keret terhére biztosítottunk. 

2. Szintén márciusban a HUFEZE Sportklub kért sürgős támogatást, mivel a magyar 
bajnokságban történő induláshoz a nevezési díjat egyébként nem tudta volna megfizetni. 
Részükre 45 eft-ot biztosítottunk a rendkívüli keret terhére. 

3. Áprilisban a Helyi Művészeti Iskoláért Alapítvány nyújtott be támogatásra kérelmet a 
2011. 05. 18-án rendezendő Rajeczky Benjamin Népdaléneklési Verseny költségeihez, 
mivel a Zeneiskola működtetője, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
semmilyen támogatást nem tud adni a verseny lebonyolításához. A 23 évvel ezelőtt 
elindított ma már tradícionális rendezvény megrendezése veszélyben van. 40 eFt 
támogatás szükséges az önkormányzat részéről. 

4. Április végén a Pásztói Sport Klub írt levelet, melyben arról tájékoztatnak, hogy 600 e Ft-
os közműtartozásuk van, amely miatt várhatóan kikapcsolnak szolgáltatásokat. (gáz, 
áram) Jelenleg tisztázásra vár, hogy a szervezetnél ki jogosult aláírásra, mivel a 
vezetésben változások történtek. Kérdéses, hogy milyen nagyságrendű támogatásra lehet 
azonnali szükség. 

5. Szintén április végén érkezett kérelem Kecskés Ferenc karatékától, aki bírói vizsgájának 
költségeihez (100 eFt) kér támogatást. Ahhoz, hogy a minősítése megmaradjon két évente 
kell vizsgát tennie. A vizsgája Moszkvában lesz ez év júniusában. A vizsga, a kiutazás és 
az ott tartózkodás költségeit csak részben tudja finanszírozni. 

6. A Pásztói Shotokan Karate Klub versenyzői közül 9 fő a magyar válogatott tagja. A 
korosztályos európa bajnokságot 2012. június 2-3 között Párizsban rendezik meg. A 
kiutazás költségeihez a versenyzőknek fejenként 55 eFt-tal kell hozzájárulniuk, mivel a 
Magyar Karate Szövetségnek és a pásztói klubnak nincsenek elegendő forrásai. A klub a 
kilenc versenyző és edzőjük Lőrik Csaba – aki bíróként vesz részt az EB-n – részvételéhez 
kér támogatást a várostól. 

 



Határozati javaslat 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Pásztói Asztalitenisz Klub 40 
eFt-os önkormányzati támogatásával, a HUFEZE Sportklub 45 eFt-os önkormányzati 
támogatásával. 

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli keret terhére 40 eFt 
támogatást biztosít a Helyi Művészeti Iskoláért Alapítvány részére a Rajeczky Benjamin 
Népdaléneklési Verseny megrendezéséhez. 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli keret terhére  

200 eFt támogatást biztosít a Pásztói Sport Klub részére a közműköltségek részbeni 
finanszírozásához. 

20 eFt támogatást biztosít Kecskés Ferenc karatéka bírói vizsgája költségeinek részbeni 
finanszírozásához. 

100 eFt támogatást biztosít a Pásztói Shotokan Karate Klub részére a Párizsi Korosztályos 
Shotokan Karate Európabajnokságon történő részvétel költségeinek részbeni fedezeteként. 

3. A támogatási szerződéseket haladéktalanul el kell készíteni. Azok aláírására felhatalmazza 
a polgármestert és a címzetes főjegyzőt. 

 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 
 
 
Pásztó, 2012. május 9. 
 
 
 
 
 Bartus László 
 osztályvezető 

A határozati javaslat törvényes:  
 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 

 
 
 


