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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
1.Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2017. évi költségvetéséről 
szóló 3/2017 (III.03. ) számú rendeletében 8.000.000 Ft felhasználható keret szerepel 
sport célú, illetve 5.000.000 Ft civil szervezetek és alapítványok támogatására. 
 
A pályázati felhívást a helyben szokásos módon a város honlapján jelentettük meg. 
Határidőben 25 civil szervezettől, 9 alapítványtól, valamint 12 sportegyesülettől 
érkezett be pályázat.  
Határidőn túl 1 pályázat érkezett. 
Pályázók közül 3 szervezetet 2016-ban alapítottak. 
 
Az eddigi tapasztalatok ismeretében arra is javaslatot teszek, hogy a sport illetve a 
civil keretben képezzünk tartalékot, amelyet az év második felében további kérelmek 
alapján juttatunk a szervezeteknek.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
I. Határozati javaslat 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 

2017. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt e határozat 1., 2. és 3. 
számú mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja. 

2. A 2017. évben támogatásban részesülő civil szervezetek 2018. 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 2018. 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, 2017. április 24. 
 
                     Káposzta Csaba 
         civil és sporttanácsnok  
      Dr. Gajdics Gábor 
                jegyző 
     
A határozati javaslat törvényes! 
 



 
 

2.  A Palócföld folyóirat főszerkesztője kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, az 
alábbi tartalommal: 
A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat mely korszerű és innovatív lapként 
a magyar nyelvterület folyóirat – kultúrájában meghatározó szerepet tölt be és megyei 
– regionális szinten olyan műhely,  amely  képes a fiatal alkotók szakmai támogatását 
biztosítani 
Több mint hat évtizede megjelenő lap fenntartásához, értékközvetítő és 
tehetséggondozó tevékenységének megőrzéséhez   anyagi támogatást kér. 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 

 
II. Határozati javaslat 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Palócföld folyóirat 
főszerkesztője kérelmet  a folyóirat fenntartásához és az aktuális költségekhez 100.000 
Ft támogatást biztosít 2017. évi civil keret terhére. 

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. április 24. 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős:    polgármester 

Káposzta Csaba 
         civil és sporttanácsnok  
 

 

      Dr. Gajdics Gábor 
                jegyző 
                                                                  
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 



 
 
 
4.sz. melléklet 

SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött Pásztó Városi Önkormányzata és a………………….. között, (továbbiakban: 
pályázó) a 2017. évi (civil , sport ) szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás 
felhasználásáról. 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázónak …………eFt támogatást 

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

cél tartalmi megvalósítására használja fel. 
 
3. A pályázót 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 2017. évben kapott támogatásról 2018. január 31-ig szöveges értékeléssel együtt 

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

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

számol el a 2018. 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, ……………….., 2017. ……..……………………… 
 
 
 
__________________________                         ___________________________ 
                    pályáztató        pályázó 
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