
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2020. július 9-i ülésén a következő határozatot hozta: 

 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
57/2020. (VII. 9.) számú határozata 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil – sport 

szervezetek 2020. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt e határozat 
1.számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 

2. A 2020. évben támogatásban részesülő civil szervezetek 2021. 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 2021. évben nem jogosult támogatásra. 
 

4. A Képviselő-testület a pályázati eredményeket a honlapján teszi közzé. 
 

5. A támogatásban részesülő civil szervezetek e határozat 2. sz. mellékletében szereplő 
szerződést kötik meg Pásztó Városi Önkormányzattal. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 

 
Pásztó, 2020. július 10. 
 
 
 
 
 Farkas Attila      dr. Sándor Balázs 
 polgármester              jegyző 
  



civil és sport szervezetek egyedi támogatási pályázata 1. sz melléklet

Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma

Pályázati cél 2019-ben szervezett, 
lebonyolított program

Kötelező 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása

 Pályázat teljes 
költsége 

/Ft/ 

 Igényelt 
támogatás /Ft/ 

Támogatásra javasolt 
pályázati cél

 Javasolt 
támogatás /Ft/ 

Megjegyzés

Mikszáth 
Kálmán 
Gimnázium 
és 
Kollégium 
Diákönkorm
ányzat

Személyek 
egyéb 
közössége

diák olimpiára való 
felkészüléshez sport 
eszközök , sport 
ruházat,oklevelek 
vásárlása

nem pályázott hiánytalan          1 008 000 Ft             350 000 Ft diák olimpiára való 
felkészüléshez sport 
eszközök , sport 
ruházat,oklevelek 
vásárlása

            250 000 Ft 

MSZRKÓÁI 
Diák-
önkormányz
ata

Személyek 
egyéb 
közössége

őszi túra szervezés , 
családinap szervezés, 
díjazása, dekoráció

őszi túra szervezés , 
Magyar Szentek  Hete  
alkalmából  
megemlékezés 
szervezése, versenyek 
szervezése, díjazása

hiánytalan , 
pályázatát 
határidőn túl 
nyújtotta be

Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

            200 000 Ft             200 000 Ft őszi túra szervezés , 
családinap szervezés, 
díjazása, dekoráció

            200 000 Ft 2019-ban 
400000 Ft 
támogatást 
kapott 

Claudius 
Tánccsoport 

Egyesület

egyesület  fellépések 
táncversenyek 

szervezése

 fellépések 
táncversenyek 

szervezése

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

            300 000 Ft             300 000 Ft  fellépések táncversenyek 
szervezése

              30 000 Ft 2019-ban      
70 000 Ft 
támogatást 
kapott 

Pásztói 
Asztalitenisz 
Klub

egyesület Edzések, Nógrád 
Megyei 
csapatbajnokságokon 
való részvétel, 
Hallássérültek 
európabajnokságán 
részvétel, Pünkösd és 
Luca kupa 
megszervezése, 
Utánpótlás korú 
játékosok számára 
toborzás,  utánpótlás 
szervezése, 

Edzések, Nógrád 
Megyei 
csapatbajnokságokon 
való részvétel, 
Hallássérültek 
európabajnokságán 
részvétel, Pünkösd és 
Luca kupa 
megszervezése, 
Utánpótlás korú 
játékosok számára 
toborzás,  utánpótlás 
szervezése, 

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

650 000 Ft                       550 000 Ft Edzések, Nógrád Megyei 
csapatbajnokságokon 
való részvétel, 
Hallássérültek 
európabajnokságán 
részvétel, Pünkösd és 
Luca kupa 
megszervezése, 
Utánpótlás korú 
játékosok számára 
toborzás,  utánpótlás 
szervezése, 

250 000 Ft           2019-ban 
400000 Ft 
támogatást 
kapott

Dél - 
Cserháti 
televízió 
Egyesület

egyesület helyi televízió 
működési költségeire

helyi televízió 
működési költségeire

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

            607 200 Ft             445 000 Ft helyi televízió működési 
költségeire

            250 000 Ft 2019-ben 
200000 Ft 
támogatást 
kapott



civil és sport szervezetek egyedi támogatási pályázata 1. sz melléklet

Muzsikál az 
erdő 
Alapítvány

Alapítvány helyi és országos 
rendezvény sorozat 
szervezése 
lebonyolítása sport 
rendezvények 
szervezése,

helyi és országos 
rendezvény sorozat 
szervezése 
lebonyolítása

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

         1 400 000 Ft             550 000 Ft helyi és országos 
rendezvény sorozat 
szervezése lebonyolítása 
sport rendezvények 
szervezése, marketing  és 
működési költségek

            550 000 Ft 2019-be 
250000 Ft 
támogatást 
kapott

Helyi 
Művészeti 
Iskoláért 
Álapítvny

Alapítvány hangverse nyek 
szervezése,lebonyolít
ás,

hangverse nyen való 
részvétel és 
lebonyolítás, élőzene 
bemutató

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

2 740 000 Ft        1 220 000 Ft        hangverse nyek 
szervezése,lebonyolítás,

250 000 Ft           2019-ban 
180000 Ft 
támogatást 
kapott

6 905 200 Ft        3 615 000 Ft        1 780 000 Ft        Összesen



 2.sz. melléklet 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

mely létrejött Pásztó Város Önkormányzata és a………………….. között, (továbbiakban: 
támogatott) a 2020. 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 2020. évben kapott támogatásról 2021. 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 2021. 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, ……………….., 2020. ……..……………………… 
 
 
__________________________                         ___________________________ 
                  támogató        támogatott 
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