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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010.(II.15.) számú a város 2010. 
évi költségvetéséről szóló rendeletében 1.000.000 Ft felhasználható keret szerepel 
sport célú, illetve 1.300.000 Ft nem sportcélú civil szervezetek támogatására. 
 
Az utóbbi keretből kérelem alapján már előzetesen a pásztói Shotokan Karate Klub 
150 e Ft, a Pásztói Íjjász Egyesület 50 e Ft és a Magyarok Világszövetsége Pásztó és 
Körzete Csoport 25 e Ft támogatást kapott.  
 
A pályázati felhívást a helyben szokásos módon a városi tv képújságján és a város 
honlapján jelentettük meg. 
Határidőben 31 civil szervezettől, 7 alapítványtól, valamint 13 sportegyesülettől 
érkezett be pályázat.  
 
Egy sport és egy civil szervezet pályázata nem felelt meg a pályázati kiírás 
feltételeinek, mert nem pásztói székhelyűek. Egy sportegyesület pályázata határidőn 
túl érkezett.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
 
Határozati javaslat 
 
 
1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 

2010. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt az 1.,  2. és 3. 
számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 
 
2. A Shotokan Karate Klub 150 e Ft-os, a Pásztói Íjjász Egyesület 50 e Ft-os és a 

Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport 25 e Ft-os önkormányzati 
támogatását jóváhagyja. 

 
3. A 2010. évben támogatásban részesült civil szervezetek 2011. január 31-ig 

szöveges értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani, 
ajánlott postai küldeményként „Civil támogatás” jelige feltüntetésével a 
Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztálynak címezve (3060 
Pásztó, Kölcsey F. u. 35.) 

 
4. Amennyiben a civil szervezet a 3. pontban megállapított határidőre nem, vagy 

nem teljes körűen számol el, a 2011. évben nem jogosult támogatásra. 
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5. A képviselő-testület a pályázati eredményeket a Pásztói Hírlap következő 

számában, Pásztó város honlapján valamint a Városi TV-ben teszi közzé. 
 
 
6. A támogatásban részesülő civil szervezetek a 4. sz. mellékletben szereplő 

szerződést kötik meg Pásztó Város Önkormányzatával. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    polgármester 
 
 
Pásztó, 2010. június 15. 
 
 
 
 
          Bartus László 
          osztályvezető 
 
 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
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            4.sz. melléklet 
SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött Pásztó Város Önkormányzata és a………………….. között, (továbbiakban: 
pályázó) a 2010. évi civil szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás felhasználásáról. 
 
1. Pásztó Város 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:______________________________________________________ 
      Számla száma: ________________________________________________________ 

 
5. A 2010. évben kapott támogatásról 2011. 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 pályázó szervezet a megállapított határidőben nem, vagy nem teljes 

körűen számol el a 2011. 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, ……………….., 2010. ……..……………………… 
 
 
 
 
__________________________                         ___________________________ 
                    pályáztató                       pályázó 



1.számú melléklet
Civil szervezetek 2010. 

Sorsz. Szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél 2009-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 

mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

1. Apraja Ifjúsági Néptánccsoport

Személyek 
egyéb 

közössége

Moldovai táncokhoz 
szükséges új 

fellépőruhák (fiú 
nadrágok) készítése.

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 60.000 30.000

Moldovai táncokhoz 
szükséges új 

fellépőruhák (fiú 
nadrágok) készítése. 20.000

2. Athéné Alkotókör Egyesület

5 napos alkotótábor 
szervezése 

Mátrakeresztesen

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 234.000 50.000

5 napos alkotótábor 
szervezése 

Mátrakeresztesen 30.000

3. Boldog Élet Klub

Személyek 
egyéb 

közössége

"Sorskérdéseink" és 
"Hogyan oldjuk meg 

problémáinkat?" 
címmel  előadások 

szervezése 
Karácsonyi 
jótékonysági 
hangverseny 

megszervezése

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 270.000 40.000

"Sorskérdéseink" és 
"Hogyan oldjuk meg 

problémáinkat?" címmel 
előadások szervezése 

Karácsonyi jótékonysági 
hangverseny 

megszervezése 10.000

4. Bütykölde Klub

Személyek 
egyéb 

közössége

Bütykölde kézműves 
alkotótábor 

megrendezése

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 460.000 30.000

Bütykölde kézműves 
alkotótábor 

megrendezése 10.000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2010. 

Szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél 2009-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 

mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

5. Garabonciás Néptánccsoport
Személyek 

egyéb 
közössége

Moldovai táncokhoz 
szükséges új 

fellépőruhák (leány 
szoknyák) készítése.

Az szervezet 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megvalósítása.

hiánytalan hiánytalan 60.000 30.000

Moldovai táncokhoz 
szükséges új 

fellépőruhák (leány 
szoknyák) készítése.

20.000

6. Hasznosi Szabadidő Egyesület Egyesület

III. Hasznosi 
Rétesfesztivál - a 

városrész kulturális, 
sport és egészséges 
életmódra nevelő 
rendezvényének -  
megszervezése. 

Hasznosi rétesfesztivál 
megszervezése. hiánytalan hiánytalan 2.455.000 300.000

A rendezvényen a 
színpad felépítésének 

költsége, sportöltözők, 
mobil wc-k bérleti díja. 
A rétes alapanyagának 

beszerzése. 100.000

7. IKU BT.

Személyek 
egyéb 

közössége

Ifjúsági programok 
szervezése a város 
fiataljai számára. 

Önkéntes munka, 
saját programelemek 

megvalósítása a 
városi nagy 

rendezvényeken. 

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 30.000 30.000

A programok 
plakátjainak, 

szórólapjainak 
elkészítése, kellékek 

szakmai anyagok 
vásárlása. 0

8.
Kelet-nógrádi Ifjúsági és Kulturális 

Egyesület Egyesület

Ifjúsági ház 
kialakítása. Ifjúsági 

információs pont és 
Civil inkubátor iroda 

működtetése. Nem számolt be. hiánytalan hiánytalan 1.500.000 100.000

Általános működési 
kölségek fedezése. 

Multimédiáa műhely 
létrehozásához 
szükséges tárgyi 

eszközök beszerzése. 0
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2010. 

Szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél 2009-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 

mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

9. Kökényvirág Népdalkör

Személyek 
egyéb 

közössége

2010 novemberében 
megrendezésre kerülő 

egri minősítő 
versenyen való 

részvétel.

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 91.000 50.000

2010 novemberében 
megrendezésre kerülő 

egri minősítő versenyen 
való részvétel. 20.000

10.
Magyarok Világszövetsége Pásztó és 

Körzete Csoport Egyesület

Ismeretterjesztés, 
pozitív nemzeti 

önkép helyreállítása. 
Helyi és regionális 
hagyományápolás, 
kapcsolatteremtés.

Az egyesület 
alapszabályában rögzített 

célok megvalósítása hiánytalan hiánytalan 128.000 60.000

Ismeretterjesztés, 
pozitív nemzeti önkép 
helyreállítása. Helyi és 

regionális 
hagyományápolás, 
kapcsolatteremtés. 35.000 25.000 előleg

11. Mátragyöngye Népdalkör
Személyek 

egyéb 
közössége

11. 
Nagyboldogasszony 
Ünnepe Falunap és 

Búcsú megrendezése 
Mátrakeresztesen.

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése.

hiánytalan hiánytalan 520.000 250.000

11. Nagyboldogasszony 
Ünnepe Falunap és 

Búcsú megrendezése 
Mátrakeresztesen.

100.000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2010. 

Szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél 2009-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 

mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

12. Mátragyöngye Népdalkör

Személyek 
egyéb 

közössége

Fellépés az abasári 
Katonadalok 
Fesztiválján, a 
berekfürdői 

Népdalkörök 
Találkozóján, a 

felsőpetényi 
falunapon, Bujáki 

Vasárnapon és az egri 
Palóc Gálán .

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan
2009-ben nem 

pályázott 160.000 50.000

Fellépés az abasári 
Katonadalok 
Fesztiválján, a 
berekfürdői 

Népdalkörök 
Találkozóján, a 

felsőpetényi falunapon, 
Bujáki Vasárnapon és az 

egri Palóc Gálán . 0

13. Mátravölgye Nyugdíjas Klub

Személyek 
egyéb 

közössége

Éves programok 
szervezése. 

Kirándulások 
szervezése, Vanyarci 
Haluskafesztiválon 

való részvétel, 
színházlátogatás.

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 180.000 40.000

Ismeretszerzésre, 
történelmi emlékek 

felelevenítésére 
alkalmas kirándulások, 

programok 
megvalósításához.

15.000

14. MI Színjátszócsoport

Személyek 
egyéb 

közössége

Hollókői 
edzőtáborozás. 

Országos 
Diákszínjátszó 

Fesztiválon és a Bihar-
Bihor Fesztiválon 

való részvétel. 
Szakmai munka 
segítése kellékek, 

jelmezek készítésével, 
felújításával.

Radnóti Emlékév 
keretében önálló est a 

Városi Művelődési 
Központban. Két 
fesztiválon való 

részvétel. hiánytalan hiánytalan 70.000 30.000

Hollókői 
edzőtáborozás. 

Országos 
Diákszínjátszó 

Fesztiválon és a Bihar-
Bihor Fesztiválon való 

részvétel. Szakmai 
munka segítése kellékek, 

jelmezek készítésével, 
felújításával. 20.000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2010. 

Szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél 2009-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 

mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

15. Mikszáthos Öregdiákok Köre Egyesület

Aktív részvétel 
hagyományos 
gimnáziumi 

rendezvényeken. 
Iskolai diáknap 

megszervezése több 
partnerrel közösen. 
Általános működési 

költségek.

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 162.000 50.000

Aktív részvétel 
hagyományos 
gimnáziumi 

rendezvényeken. Iskolai 
diáknap megszervezése 

több partnerrel 
közösen. Általános 

működési költségek. 30.000

16. Mozgáskorlátozottak Nógrád 
Megyei Egyesülete Egyesület

Mátrakeresztesen 3 
napos önálló 

életvitelre nevelő 
tábor szervezése. 

Egészség és 
képességfejelsztő 

foglalkozások, 
konfliktuskezelés, 
önismereti játékok, 
csapatépítő tréning, 

szabadidős és 
sportprogramok.

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése.

hiánytalan 2009-ben nem 
pályázott 146.000 100.000 Mátrakeresztesen 3 

napos tábor szervezése 0
Nem pásztói 

székhelyű 
szervezet

17. Nagycsaládosok Pásztói Egyesülete Egyesület

Már hagyománnyá 
vált rendezvények 

szervezése 
(játszóházak, 
karácsonyi 

rendezvény, NOE 
Margitszigeti 
rendezvénye)

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése.

hiánytalan hiánytalan 176.000 100.000

Már hagyománnyá vált 
rendezvények 

szervezése (játszóházak, 
karácsonyi rendezvény, 

NOE Margitszigeti 
rendezvénye)

30.000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2010. 

Szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél 2009-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 

mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

18. Nagymamák Mazsorettcsoportja

Személyek 
egyéb 

közössége

Fellépőruhák 
anyagának 

megvásárlása, 
táncoktató 

tiszteletdíja. A 
csoport alapvető 

működési 
költségeinek 
támogatása.

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan
2009-ben nem 

pályázott 30.000 30.000

Fellépőruhák anyagának 
megvásárlása, 

táncoktató tiszteletdíja. 
A csoport alapvető 

működési költségeinek 
támogatása. 10.000

19. Nők a Szebb Jövőért Egyesület Egyesület

Programok 
szervezése a toleráns, 
összetartó társadalom 

megteremtése 
céljából 2010. 06.10. 

Kor-határtalanul, 
2010. 11.13. 100x 

szép világunk

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése.

részletes 
költségvetés 

hiányzik hiánytalan 100.000

Programok szervezése a 
toleráns, összetartó 

társadalom 
megteremtése céljából 

2010. 06.10. Kor-
határtalanul, 2010. 
11.13. 100x szép 

világunk 30.000 hiánypótlás alatt

20. Operation Friendship Hungary Egyesület

10 fős német csoport 
fogadása. Idegen 
nyelv gyarkolását 

elősegítő vetélkedők, 
játékok szervezése, 
közös kirándulások.

Ukrajnában a Krím-
félszigeten szervezett 

konferencián 
valórészvétel. hiánytalan hiánytalan 610.000 200.000

10 fős német csoport 
fogadása. Idegen nyelv 
gyarkolását elősegítő 
vetélkedők, játékok 
szervezése, közös 

kirándulások. 20.000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2010. 

Szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél 2009-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 

mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

21.
Országos Fogyasztóvédelmi 

Egyesület Pásztó Városi Szervezete Egyesület

Általános és 
középiskolában a 
tanulók jogainak 

ismertetése 
előadásokon. 

"Tudatos fogyasztó 
leszek" vetélkedő 

szervezése. Lakossági 
fórumok szervezése. 

Önkormányzati 
döntésekhez 

javaslatok készítése.

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 80.500 80.500

Általános és 
középiskolában a 
tanulók jogainak 

ismertetése 
előadásokon. "Tudatos 

fogyasztó leszek" 
vetélkedő szervezése. 
Lakossági fórumok 

szervezése. 
Önkormányzati 

döntésekhez javaslatok 
készítése. 40.000

22. Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Személyek 

egyéb 
közössége

Életet az Éveknek 
Országos Nyugdíjas 

Szövetség 
rendezvényein való 

részvétel Soroksáron. 
Helyi 

rendezvényeken való 
részvétel.Kiránduláso

k szervezése.

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése.

hiánytalan hiánytalan 70.000 30.000

Életet az Éveknek 
Országos Nyugdíjas 

Szövetség 
rendezvényein való 

részvétel Soroksáron. 
Helyi rendezvényeken 

való 
részvétel.Kirándulások 

szervezése.

10.000

7



1.számú melléklet
Civil szervezetek 2010. 

Szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél 2009-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 

mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

23. Pásztói Ifjúsági Klub

Személyek 
egyéb 

közössége

Ifjúsági programok 
szervezése a város 
fiataljai számára. 
Tanulást segítő 

foglalkozás, 
közösségfejlesztő és 
önismereti tréning, 

kézműves kör 
szervezése. 

Ünnepekhez 
kapcsolódó 

rendezvények 
(Halloween, 

Karácsony)lebonyolít
ása.

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 240.000 80.000

Fejlesztő társasjátékok, 
sporteszközök vásárlása. 

Hang és fénytechnika 
bérlése zenés, táncos 
rendezvényekre (2 

alkalommal). Kézműves 
eszközök, dekorációs 
kellékek beszerzése. 30.000

24. Pásztói Muzsla Néptánc és 
Hagyományőrző Egyesület Egyesület

Külföldi turné 
Európai Uniós 

Ifjúsági Néptánctábor 
Lengyelországban 
2010. június 1-7-ig. 

Edzőtábor 
Mátrakeresztesen 

2010. június 18-25. 
között.

Nemzetközi 
Néptáncfesztivál 

Losonci Gáláján való 
részvétel. Zakopaneban 

és Erdélyben 
Néptáncfesztiválon való 

részvétel.  27 fellépés 
Magyarországon.

hiánytalan hiánytalan 2.886.000 800.000

Külföldi turné Európai 
Uniós Ifjúsági 
Néptánctábor 

Lengyelországban 2010. 
június 1-7-ig. Edzőtábor 
Mátrakeresztesen 2010. 

június 18-25. között.

180.000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2010. 

Szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél 2009-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 

mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

25. Pásztói Polgárőrség Egyesület

Szervezetfejlesztés: 
képzések, 

továbbképzések 
szervezése. 
Egyesületi 

helyiségünk 
fenntartási működési 

költségekre.

A szervezet 
alapszabályában rögzített 

feladatok ellátása. hiánytalan hiánytalan 500.000 500.000

Szervezetfejlesztés: 
képzések, 

továbbképzések 
szervezése. Egyesületi 
helyiségünk fenntartási 
működési költségekre. 100.000

26.
Rákóczi Szövetség Pásztói 

Csoportja Egyesület

II. Rákóczi Ferenc 
emlékének ápolása, 

munkásságának, 
jelentőségének 

népszerűsítése. Az 
elszakított 

nemzetrészekkel való 
kapcsolattartás, 
hagyományaik, 

értékeik 
megismerése. 

Bernard Le Calloc'h 
professzor 

munkásságának helyi 
és országos 

népszerűsítése

Az egyesület 
alapszabályában rögzített 

célok megvalósítása

hiánytalan hiánytalan 310.000 50.000

II. Rákóczi Ferenc 
emlékének ápolása, 

munkásságának, 
jelentőségének 

népszerűsítése. Az 
elszakított 

nemzetrészekkel való 
kapcsolattartás, 

hagyományaik, értékeik 
megismerése. Bernard 
Le Calloc'h professzor 
munkásságának helyi és 
országos népszerűsítése

30.000
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1.számú melléklet
Civil szervezetek 2010. 

Szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél 2009-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 

mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

27. Rozmaring Népdalkör
Személyek 

egyéb 
közössége

Berekfürdőn az 
Országos és 
Határmenti 

Népdalkörök 
Találkozóján, 

falunapokon való 
részvétel.

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése.

hiánytalan hiánytalan 115.000 40.000

Berekfürdőn az 
Országos és Határmenti 

Népdalkörök 
Találkozóján, 

falunapokon való 
részvétel.

30.000

28. Szent Lőrinc Templom Kórusa

Személyek 
egyéb 

közössége

5. Kórustábor 
megszervezése. Több 

napos tábor 
szervezése repertoár 
bővítése, egyházzenei 

és világi énekek 
elsajátításával.

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 310.000 200.000
5. Kórustábor 

megszervezése. 40.000

29.
Szeressük egymást gyerekek 

Nyugdíjas Klub

Személyek 
egyéb 

közössége

Az elmúlt években 
kialakított 

pihenőhelynél lévő 
híd felújítása

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 90.000 30.000

Az elmúlt években 
kialakított pihenőhelynél 
lévő híd felújítása a Fitó 

völgynél. 20.000

30.
Tudományos Ismeretterjesztő 

Társulat Pásztó Városi Egyesülete Egyesület

Tudományok 
Éjszakája 

programsorozat 
megrendezése és 
meghonosítása a 

városban. A 
Széchenyi emlékév 

keretében 
tudományos 

előadássorozat 
szervezése. 

Az egyesület 
rendezvénytervében 
szereplő programok 

megrendezése. hiánytalan hiánytalan 528.250 428.250

Tudományok Éjszakája 
programsorozat 
megrendezése és 
meghonosítása a 

városban. A Széchenyi 
emlékév keretében 

tudományos 
előadássorozat 

szervezése. 50.000

31. Városvédő Egyesület Egyesület

Helytörténeti 
anyaggyűjtés 

folytatása, általános 
működési feltételek.

Helytörténeti 
dokumentumok 

beszerzése, 
adatbázisépítés. hiánytalan hiánytalan 142.000 142.000

Helytörténeti 
anyggyűjtés folytatása, 

általános működési 
feltételek. 40.000
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2. számú melléklet
Alapítványok 2010.

Sorsz. szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél 2009-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 

mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/
Támogatásra javasolt 

pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

1. Ágasvár Néptáncegyüttesért Alapítvány Alapítvány

Jubileumi gálaműsor 
szervezése "10 éves az 
Ágasvár Néptáncegyüttes" 
címmel

Az alapítvány 
rendezvénytervében szereplő 
programok megvalósítása. hiánytalan hiánytalan 235.000 80.000

Jubileumi gálaműsor 
szervezése "10 éves az 
Ágasvár Néptáncegyüttes" 
címmel 30.000

2. Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért AlapAlapítvány

II. Gaál István Filmnapok 
megrendezése. Mesterek és 
pályatársak - filmvetítések, 
szakmai beszélgetések Gaál 
István művészetéről

Az alapítvány 
rendezvénytervében szereplő 
programok megvalósítása. hiánytalan

2009-ben nem 
pályázott 527.500 150.000

II. Gaál István Filmnapok 
megrendezése. Mesterek és 
pályatársak - filmvetítések, 
szakmai beszélgetések Gaál 
István művészetéről 50.000

3. Gyermekekért Alapítvány Alapítvány
Nyelvi tábor szervezése 7-14 
éves korú gyermekek részére.

Az alapító intézmény belső 
rendezvényein 
közreműködtek. hiánytalan hiánytalan 470.000 80.000

A nyelvi tábor étkezési 
költségeinek fedezése. 20.000

4. Hasznosi Óvodásokért Alapítvány Alapítvány

Őszköszöntő délután 
szervezése. Egészséges ételek 
italok készítése, 
játékeszközök, 
ajándéktárgyak készítése.

Az alapító intézmény belső 
rendezvényein 
közreműködtek. hiánytalan hiánytalan 60.000 60.000

Őszköszöntő délután 
szervezése. Egészséges ételek 
italok készítése, játékeszközök, 
ajándéktárgyak készítése. 10.000
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2. számú melléklet
Alapítványok 2010.

Sorsz. szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél 2009-ben szervezett, 

lebonyolított program
kötelező 

mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/
Támogatásra javasolt 

pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/

5. Múzeum-Téri Óvodáért Alapívány Alapítvány

Népi hagyomány ápolása, 
esztétikai nevelés elősegítése 
kisgyermekkorban. 

Az alapító intézmény belső 
rendezvényein 
közreműködtek. hiánytalan hiánytalan 80.000 70.000

Esztétikus népviseleti ruhatár 
kialakításához iIngek, 
szoknyák, kötények varratása. 10.000

6. Százszorszép Óvodásokért Alapítvány Alapítvány

A környezeti nevelés 
program keretében a tágabb 
természeti és társadalmi 
környezet megismerése. 
Budapest, mint nagyváros és 
annak kulturális intézményei, 
budai vár és környéke, 
Nemzeti Táncszínház. 
Tágabb természeti környezet 
megismerése budai barlangok 
felfedezése, Szemlőhegyi-
barlang látogatása.

Az alapító intézmény belső 
rendezvényein 
közreműködtek. hiánytalan hiánytalan 155.000 155.000

A környezeti nevelés program 
keretében a tágabb természeti 
és társadalmi környezet 
megismerése. Budapest, mint 
nagyváros és annak kulturális 
intézményei, budai vár és 
környéke, Nemzeti 
Táncszínház. Tágabb 
természeti környezet 
megismerése budai barlangok 
felfedezése, Szemlőhegyi-
barlang látogatása. 10.000

7. Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány

XVIII. Pásztói Regionális 
Néptáncfesztivál 
megrendezése 2010. május 29-
én

Az alapító intézmény belső 
rendezvényein 
közreműködtek. hiánytalan hiánytalan 691.000.- 250.000

XVIII. Pásztói Regionális 
Néptáncfesztivál 
megrendezése 2010. május 29-
én 100.000
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2010.

Sorsz. szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél

2009-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

kötelező 
mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

1. Gárdonyi Géza Diáksportegyesüelt Egyesület

DSE működési 
költségeinek 
fedezése, 
országos 
diákolimpiára és 
területi 
versenyekre való 
eljutás biztosítása

Helyi, területi 
versenyeken való 
részvétel. 
Természetjárás: 
kirándulás a 
Szlovák 
paradicsomba. hiánytalan hiánytalan 625.000 328.000

DSE működési 
költségeinek fedezése, 
országos és területi 
versenyekre való eljutás 
biztosítása 20.000

2. Herkules DSE Egyesület

A sportegyesület 
szakosztályainak 
működése, hetti 
2-3 edzés 
biztosítása, 
versenyeztetés, 
sporteszközök 
beszerzése, 
karbantartása.

Körzeti, megyei 
és országos 
diákolimpiai 
versenyeken való 
részvétel. 
Kézilabda csapat 
részt vett az 
adidas utánpótlás 
bajnokságban. 
"Fut a Dózsa" 
szervezése. hiánytalan hiánytalan 1.060.000 100.000

A sportegyesület 
szakosztályainak 
működése, hetti 2-3 
edzés biztosítása, 
versenyeztetés, 
sporteszközök 
beszerzése, 
karbantartása. 20.000

A pályázat 
határidőn túl 
érkezett. 
2010.06.04-én 
adták postára.
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2010.

Sorsz. szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél

2009-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

kötelező 
mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

3. HUFEZE Egyesület

A város tájfutó 
hírnevének 
öregbítése, a 
szabadidő 
hasznos, aktív 
sporttal való 
eltöltése. 
Bajnokságokon, 
rangsoroló és 
kupaversenyeken 
való részvétel. 

Kupaversenyeke
n, 
bajnokságokon, 
nemzetközi 
versenyeken 
eredményes 
részvétel részletes költségvehiánytalan 150.000 150.000

Nevezési, szállásdíjak és 
utazási költségek 
fedezésére. 30.000

hiánypótlás 
folyamatban

4. Mátrai Lovas Egylet Egyesület

Az egyesület 
újjászervezése, 
hozzájárulás az 
általános 
működési 
költségekhez. 
Nógrád Megyei 
Fogadhatjtó 
Bajnokság 
pásztói 
versenyének 
megrendezése 
2010. augusztus 
29-én.

Megyei 
fogathajtó 
bajnokságon való 
részvétel. Pásztói 
Szüreti 
felvonulás. hiánytalan

2009-ben nem 
pályázott 377.000 80.000

Az egyesület 
újjászervezése, 
hozzájárulás az 
általános működési 
költségekhez. Nógrád 
Megyei Fogadhatjtó 
Bajnokság pásztói 
versenyének 
megrendezése 2010. 
augusztus 29-én. 30.000
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2010.

Sorsz.

szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél

2009-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

kötelező 
mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

5. Nyikom HTK Egyesület

Iskolai 
kirándulások, 
nyári 
táborozások és 
hegyi 
sportprogramoks
zervezése. 
Kishegyi és 
Nyikom 
Szabadidőpark 
fejlesztése, 
karbantartása.

Nyári sport- és 
természetvédő 
táborok 
szervezése.  
Osztálykirándulá
sok fogadása 
május júniusban. 
Helyi iskolai 
kirándulások 
lebonyolítása. 
Siklóernyős és 
sárkányrepülős 
versenyek 
szervezése."Tiszt
a 
Mátráért"szemét
mentesítő akció 
szervezése. hiánytalan hiánytalan 100.000 100.000

Iskolai kirándulások, 
nyári táborozások és 
hegyi 
sportprogramokszervez
ése. Kishegyi és 
Nyikom Szabadidőpark 
fejlesztése, 
karbantartása. 20.000

3



3. számú melléklet
Sportszervezetek 2010.

6. Pásztói Asztalitenisz Club Egyesület

Országos, 
megyei és területi 
csapatbajnokságo
kban való 
részvétel. Az idei 
évben Pünkösd 
Kupa és Luca 
Kupa versenyek 
színvonalas 
megrendezése. 
Utánpótlás 
nevelés.

NB III-as és a 
Nógrád Megyei 
Asztalitenisz 
Bajnokságban 
való részvétel. 
Három verseny 
rendezése 
Pásztón: Pükösd 
Kupa, Luca 
Kupa és a megyei 
TOP 12. hiánytalan hiánytalan 755.000 200.000

Országos, megyei és 
területi  
csapatbajnokságokban 
való részvétel. Az idei 
évben Pünkösd Kupa 
és Luca Kupa 
versenyek színvonalas 
megrendezése. 
Utánpótlás nevelés. 80.000
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2010.

Sorsz.

szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél

2009-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

kötelező 
mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

7. Pásztói Íjjász Egyesület Egyesület

Mátrakeresztesen 
2010. május 22-
23-án Országos 
MERGEN Kupa 
megrendezése hiánytalan 50.000

Mátrakeresztesen 2010. 
május 22-23-án 
Országos MERGEN 
Kupa megrendezése 50.000 előleg 50.000

8. Pásztói Kézilabda Club Egyesület

Az egyesület 
versenyzőinek 
szerepeltetése a 
női NB III. 
Regionális 
Kézilabda 
Bajnokságban, 
Nógrád-Heves 
megyei férfi 
bajnokságban. 
IV. Zsigmond 
Kézilabdás Nap 
szervezése, 
lebonyolítása.

Férfi csapat a 
Heves Megyei 
Bajnokságban 4. 
helyezést ért el. 
A nők a 
Regionális 
Bajnokságban 5. 
helyzett lett. hiánytalan hiánytalan 900.000 350.000

Az egyesület 
versenyzőinek 
szerepeltetése a női NB 
III. Regionális 
Kézilabda 
Bajnokságban, Nógrád-
Heves megyei férfi 
bajnokságban. IV. 
Zsigmond Kézilabdás 
Nap szervezése, 
lebonyolítása. 120.000

9. Pásztói Sakk Egyesüelt Egyesület

Részvétel az NB-
II 2010/2011 
szezonjában, a 
Heves-Nógrád 
Megyei 
Csapatbajnokság
ban. Sakkoktatás 
elindítása 
Pásztón.

NB II-es 
bajnokság , 
Nógrád és Heves 
megyei 
bajnokságban 
való részvétel hiánytalan hiánytalan 600.000 124.000

Részvétel az NB-II 
2010/2011 
szezonjában, a Heves-
Nógrád Megyei 
Csapatbajnokságban. 
Sakkoktatás elindítása 
Pásztón. 30.000
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2010.

Sorsz.

szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél

2009-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

kötelező 
mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

10. Pásztói Shotokane Karate Klub Egyesület

2010. március 25-
27-én 
Németországban 
megrendezésre 
kerülő JKA 
Európa 
Bajnokságon 
való részvétel. 
Országos és 
nemzetközi 
versenyeken, 
edzőtáborokon 
való részvétel. 

Európa 
Bajnokságokon 
való részvétel 
Hollandia, 
Szerbia és 
Ausztria. 
Világbajnokságo
n való részvétel 
Mexico. 
Országos és 
Magyar 
Bajnokságokon 
való részvétel. 
Magyarországi 
versenyek, 
diákolimpia hiánytalan 2.240.000 650.000

2010. március 25-27-én 
Németországban 
megrendezésre kerülő 
JKA Európa 
Bajnokságon való 
részvétel 210.000 150.000 előleg
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2010.

Sorsz.

szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél

2009-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

kötelező 
mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

12. Pásztói Sport Klub Egyesület

A bajnokságban 
való feltételek 
biztosítása 
felnőtt, ifjúsági, 
serdülő csapatok 
szerepeltetése. A 
közüzemi díjak 
kifizetése. A 
sportpálya 
sportolásra 
alkalmassá tétele. 
Játékvezetői díjak 
fizetése. 

Felnőtt és 
ifjúsági 
csapatbajnokságo
kban való 
részvétel hiánytalan hiánytalan 2.596.000 600.000

A bajnokságban való 
feltételek biztosítása 
felnőtt, ifjúsági, serdülő 
csapatok szerepeltetése. 
A közüzemi díjak 
kifizetése. A sportpálya 
sportolásra alkalmassá 
tétele. Játékvezetői díjak 
fizetése. 140.000

13. Pásztói Szabadidő Sportegyesület Egyesület

A 
szakszövetségek 
által előírt 
bajnokságokon, 
versenyeken való 
részvétel. 
Rendezvények 
szervezése 
(Kosárlabda 
Kupa, vívásban 
Pásztó Kupa, 
teljesítménytúrák. 
Hat város 
versenye családi 
vetélkedő 
szervezése. 

Kosárlabdacsapa
t Kelet-
Magyarország 
NB II. 
bajnokságban, 
Heves és Nógrád 
megyei 
bajnokságban 
való részvétel. 
Vívásban, 
erőemelésben és 
harcművészetben 
országos 
versenyeken való 
részvétel. hiánytalan hiánytalan 3.920.000 1.680.000

A szakszövetségek által 
előírt bajnokságokon, 
versenyeken való 
részvétel. 
Rendezvények 
szervezése (Kosárlabda 
Kupa, vívásban Pásztó 
Kupa, 
teljesítménytúrák. Hat 
város versenye családi 
vetélkedő szervezése. 150.000
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3. számú melléklet
Sportszervezetek 2010.

Sorsz.

szervezet megnevezése szervezeti 
forma pályázati cél

2009-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

kötelező 
mellékletek

 2009. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

14. Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Klub Egyesület

Labdarúgópálya 
és létesítmény 
gondozása, 
karbantartása, 
állagának 
megőrzése és 
javítása  napi 
műklödés 
elősegítése, 
terembérlés, saját 
tornák 
lebonyolítása, 
táborok 
szervezése.

Észak-
Magyarországi 
Regionális 
Utánpótlásbajno
kságban, Heves 
megyei serdülő 
ill. ifjúsági 
bajnokságban 
való részvétel

hiányos: részletes 
költségvetés, 
szakmai 
tevékenység 
bemutatása, 
működése 
szabályzat

hiánytalan 600.000

A PULC keretein belül 
működő csapatok 
versenyszerű 
működtetéséhez 
szükséges feltételek 
biztosítása

100.000
Hiánypótlás 
folyamatban

15. Dornyai Sportegyesület Egyesület

2010. április 3-5 
között az 5. 
Nógrád Nagydíj 
nemzetközi 
tájéfutóverseny 
megrendezése 
Mátrakeresztesen
. 

4. Nógrád 
Nagydíj 
nemzetközi 
tájfutóverseny 
megrendezése 
Mátrakeresztesen
. Hosszútávú 
országos 
bajnokság 
megrendezése.

részletes 
költségvetés 
hiányzik 

2009 -ben nem 
pályázott nem ismert 25.000

2010. április 3-5 között 
az 5. Nógrád Nagydíj 
nemzetközi 
tájéfutóverseny 
megrendezése 
Mátrakeresztesen. 0

Nem pásztói 
székhelyű 
szervezet.
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