
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE  
52/2021. (IV. 26.) számú határozata 
 
 
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 26. 
 
 
 
 
         Farkas Attila 
         polgármester 
 





















 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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