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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019 (II.01 ) számú rendeletében 10.000.000 Ft felhasználható keret szerepel sport célú, 
illetve 8.000.000 Ft civil szervezetek és alapítványok támogatására. 
 
A pályázati felhívást a helyben szokásos módon a város honlapján jelentettük meg. 
Határidőben 16 civil szervezettől, 9 alapítványtól, valamint 12 sportegyesülettől érkezett be 
pályázat.  
 
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. 
 
 
Határozati javaslat 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil  és sport 

szervezetek 2019. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt e határozat 1, 2. 
és 3. számú mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja. 

2. A 2019. évben támogatásban részesülő civil szervezetek 2020. január 31-ig szöveges 
értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani,  „Civil és sport  
támogatás” jelige feltüntetésével a Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális 
Osztálynak címezve (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.) 

3. Amennyiben a civil és sport szervezet a 2. pontban megállapított határidőre nem, vagy 
nem teljes körűen számol el, a 2020. évben nem jogosult támogatásra. 

4. A Képviselő-testület a pályázati eredményeket a honlapján teszi közzé. 
5. A támogatásban részesülő civil és sport szervezetek e határozat 4. sz. mellékletében 

szereplő szerződést kötik meg Pásztó Városi Önkormányzattal. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    polgármester 
 
Pásztó, 2019. április 15. 
 
                     Káposzta Csaba 
         civil és sporttanácsnok  
      Dr. Sándor Balázs 
                jegyző 
     
A határozati javaslat törvényes! 
 



2019.támogatások
sport

1.sz melléklet

1

Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma Pályázati cél

2018-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelező 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 

pályázati cél

javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2019-ban 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés

1

Pásztói Sport 
Klub

egyesület Működési 
költségekre, 
fenntartásra, 
mérkőzések 
szervezésére 
Bozsik 
programban 
való 
részvétel, ovi 
foci, 
öregfiúk 
tornájának 
segítése

Működési 
költségekre, 
fenntartásra, 
mérkőzések 
szervezésére, 
közösség 
formáló  
összejövetele
k, bérletidíj

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

4 250 000 4 250 000 Működési 
költségekre, 
fenntartásra, 
mérkőzések 
szervezésére 
Bozsik 
programban 
való 
részvétel, ovi 
foci, 
öregfiúk 
tornájának 
segítése

2 000 000 2018-ban 
1000000 Ft 
támogatást 
kapott 
+900000 Ft 
egyedi 
támogatás

2

HUFEZE SK 
Pásztó

egyesület Országos és 
nemzetközi  
versenyeken 
való 
részvétel és 
szervezés, 
lebonylítás 
költségei, 
túrák 
szervezése 

Országos és 
nemzetközi  
versenyeken 
való 
részvétel és 
szervezés, 
lebonylítás 
költségei, 
túrák 
szervezése 
térképrajzoló 
program 
beszerzése,

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 885 700 480 000 Országos és 
nemzetközi  
versenyeken 
való 
részvétel és 
szervezés, 
lebonylítás 
költségei, 
túrák 
szervezése 

300 000 2018-ban 
300000 Ft 
támogatást 
kapott
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1.sz melléklet

2

Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma Pályázati cél
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Támogatásr
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pályázat 
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előtt történt 
kifizetés

3

Pásztói 
Utánpótlás 
Labdarúgó 
Klub

egyesület Nógrád 
megyei UP 
és Pest 
megyei UP 
bajnokságon 
való 
részvétel, 
utánpótlásos 
tornán  
nyáriedző és 
bentlakásos  
tábor 
rendezés

Országos 
bajnokságon, 
Bozsik 
programban 
való 
részvétel, 
utánpótlásos 
tornán összes 
kororszály 
részére 
részvétel, 
nyári tábor 
rendezés

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

3 832 000 2 400 000 Nógrád 
megyei UP 
és Pest 
megyei UP 
bajnokságon 
való 
részvétel, 
utánpótlásos 
tornán  
nyáriedző és 
bentlakásos  
tábor 
rendezés

500 000 2018-ban 
1000000 Ft 
támogatást 
kapott

4

Herkules 
Diáksport 
Egyesület

egyesület sport 
rendezvénye
ken, 
versenyein 
való 
részvétel,spo
rt eszközök 
beszerzése, 
karbantartása
,sportrendez
vényekre 
utazási 
költség, 
sportcsoport 
vezetői díj 

sport 
rendezvénye
ken, 
versenyein 
való 
részvétel,spo
rt eszközök 
beszerzése, 
karbantartása
,sportrendez
vényekre 
utazási 
költség, 
sportcsoport 
vezetői díj 

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 060 000 670 000 sport 
rendezvénye
ken, 
versenyein 
való 
részvétel,spo
rt eszközök 
beszerzése, 
karbantartása
,sportrendez
vényekre 
utazási 
költség, 
sportcsoport 
vezetői díj 

600 000 2018-ban 
600000 Ft 
támogatást 
kapott  
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5

Pásztói Sakk 
Egyesület

egyesület VIII. Tittel 
Pál Kupa 
versenykiírás
ának 
megfelelően 
rendezvénye
ken való 
részvétel, 
díjazás, 
szállás 
étkezés

VII. Tittel 
Pál Kupa 
versenykiírás
ának 
megfelelően 
rendezvénye
ken való 
részvétel 
díjazás, 
szállás 
étkezés

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 033 000 620 000 VIII. Tittel 
Pál Kupa 
versenykiírás
ának 
megfelelően 
rendezvénye
ken való 
részvétel, 
díjazás, 
szállás 
étkezés

450 000 2018-ban 
450000 Ft 
támogatást 
kapott

6

Pásztói 
Szabadidő 
Sportegyesül
et

egyesület Kosárlabda 
UTP,kishegy
i programok 
kiállítások, 
előadások 
szervezése

Kosárlabda 
UTP,kishegy
i programok, 
spotterem 
fenntartási 
költség,teljes
ítménytúrák 
és 
nyomkereső 
kutyaverseny  
szervezése

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

4 770 000 1 320 000 Kosárlabda 
UTP,kishegy
i programok 
kiállítások, 
előadások 
szervezése

1 000 000 2018-ban 
1000000 Ft 
támogatást 
kapott
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7

Mátrai Lovas 
Egylet

egyesület pásztói 
fogathajtó 
verseny 
szervezése, 
lebonyolítása
, pálya 
kialakítás,hal
ottas,lovas 
kocsi 
karbantartása
, működési 
költségek

Hiánytalan határidőben 
elszámolt  
138257 Ft-
ot 
visszautalt

605 000 350 000 pásztói 
fogathajtó 
verseny 
szervezése, 
lebonyolítása
, pálya 
kialakítás,hal
ottas,lovas 
kocsi 
karbantartása
, működési 
költségek

350 000 2018-ban 
350000 Ft 
támogatást 
kapott

8

Pásztói 
Kézilabda 
Club 

egyesület Férfi női, fiú 
lány megyei 
és országos 
bajnokságon 
való 
részvétel, 
napközis 
tábor  és  
helyi 
edzőtábor 
,családi nap 
szervezése

Férfi női, fiú 
lány megyei 
és országos 
bajnokságon 
való 
részvétel, 
napközis 
tábor 
szervezése,jó
tékonysági 
sportbál 
szervezése

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

3 380 000 1 635 000 Férfi női, fiú 
lány megyei 
és országos 
bajnokságon 
való 
részvétel, 
napközis 
tábor  és  
helyi 
edzőtábor 
,családi nap 
szervezése

1 000 000 2018-ban 
1000000 Ft 
támogatást 
kapott
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9

Pásztói 
Asztalitenisz 
Klub

egyesület Edzések, 
Nógrád 
Megyei 
csapatbajnok
ságokon való 
részvétel, 
Hallássérülte
k 
európabajno
kságán 
részvétel, 
Pünkösd és 
Luca kupa 
megszervezé
se, 
Utánpótlás 
korú 
játékosok 
számára 
toborzás,  
utánpótlás 
szervezése, 

Edzések, 
Nógrád 
Megyei 
csapatbajnok
ságokon való 
részvétel, 
Hallássérülte
k 
európabajno
kságán 
részvétel, 
Pünkösd és 
Luca kupa 
megszervezé
se, 
Utánpótlás 
korú 
játékosok 
számára 
toborzás,  
utánpótlás 
szervezése, 
Diákolimpiá
n történő 
versenyeztet
és

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 657 000 837 000 Edzések, 
Nógrád 
Megyei 
csapatbajnok
ságokon való 
részvétel, 
Hallássérülte
k 
európabajno
kságán 
részvétel, 
Pünkösd és 
Luca kupa 
megszervezé
se, 
Utánpótlás 
korú 
játékosok 
számára 
toborzás,  
utánpótlás 
szervezése, 

400 000 2018-ban 
400000 Ft 
támogatást 
kapott

10

Nyikom 
Hegyisport- 
és 
Természetvé
dő Klub

egyesület terület 
folyamatos 
karbantartás,
tematikus 
túrákszrevez
ése,ügyesség
i 
akadálypálya  
építése

terület 
folyamatos 
karbantartás,
tematikus 
túrákszrevez
ése

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

558 000 498 000 terület 
folyamatos 
karbantartás,
tematikus 
túrákszrevez
ése,ügyesség
i 
akadálypálya  
építése

150 000 2018-ban 
100000 Ft 
támogatást 
kapott



2019.támogatások
sport

1.sz melléklet

6

11

Pásztói 
Autósport 
Egyesület

egyesület ART Sprint 
kupasorozat 
elsőfutamána
k 
megrendezés
e 
városunkban, 

autóversenye
k szervezése 
, 
lebonyolítása

Hiánytalan határidőben 
elszámolt  
80.000 Ft 
visszautalt

930 000 60 000 ART Sprint 
kupasorozat 
elsőfutamána
k 
megrendezés
e 
városunkban, 

200 000 2018-ben 
200000 Ft 
támogatást 
kapott

12

Pásztói 
Shotokan 
Karate Klub

egyesület  Magyar, 
Európa és 
Világbajnoks
ágon történő 
részvétel 
edzőtábor 
költségei

 Magyar 
bajnokságok
on, 
versenyeken, 
Európa 
bajnokságon  
történő 
részvétel

Hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

3 010 000 1 730 000  Magyar, 
Európa és 
Világbajnoks
ágon történő 
részvétel 
edzőtábor 
költségei

600 000

2018-ban 
750000 Ft 
támogatást 
kapott

26 970 700 15 390 000  7 550 000összesen



2019. évi támogatások
Alapítvány

2. sz. melléklet

7

Sorsz.
Szervezet 

megnevezés
e

Szervezeti 
forma

Pályázati 
cél

2018-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelező 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása

Pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

Igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 

pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2019-ban 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés

1

Tehetséges 
Pásztói 
Gyermekkek
ért 
Alapítvány

Alapítvány ált isk. 
felsőtag.diák
jainak kiírt 
versenyek 
megrendezés
e, 
díjazása,meg
yei és 
országos 
versenyre 
diákok 
felkészítése2 
kimagasló 
teljesítményű 
diák 
táboroztatása

ált isk. 
felsőtag.diák
jainak kiírt 
versenyek 
megrendezés
e, 
díjazása,meg
yei és 
országos 
versenyre 
diákok 
felkészítése2 
kimagasló 
teljesítményű 
diák 
táboroztatása

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

290 000 200 000 ált isk. 
felsőtag.diák
jainak kiírt 
versenyek 
megrendezés
e, 
díjazása,meg
yei és 
országos 
versenyre 
diákok 
felkészítése2 
kimagasló 
teljesítményű 
diák 
táboroztatása

200 000 2018-ban 
180000 Ft 
támogatást 
kapott

2

Százszorszép 
Óvodásokért 
Alapítvány

Alapítvány városi 
rendezvénye
ken, 
közösségi 
programokon 
való 
részvétel, 
párakapu és 
kerti asztal 
és pad 
vásárlás

városi 
rendezvénye
ken, 
közösségi 
programokon 
való 
részvétel, 
játékok 
vásárlása

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

247 000 217 000 180 000 2018-ban 
150000 Ft 
támogatást 
kapott



2019. évi támogatások
Alapítvány
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Sorsz.

Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma

Pályázati 
cél

2018-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelező 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása

Pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

Igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 

pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2019-ban 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés

3

Hasznosi 
Óvodásokért 
Alapítvány

Alapítvány Sport és 
kulturális 
rendezvénye
ken való 
részvétel, 
kirándulások 
szervezése,cs
aládi délután 
szervezése, 
nyári 
programok 
,őszi 
családinap  
szervezése

Sport és 
kulturális 
rendezvénye
ken való 
részvétel, 
kirándulások 
szervezése,cs
aládi délután 
szervezése, 
nyári 
programok 
,őszi 
családinap  
szervezése

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

185 000 160 000 Sport és 
kulturális 
rendezvénye
ken való 
részvétel, 
kirándulások 
szervezése,cs
aládi délután 
szervezése, 
nyári 
programok 
,őszi 
családinap  
szervezése 
projektor 
vetítővászon 
és CD 
lejátszó 
vásrlás

180 000 2018-ban 
180000 Ft 
támogatást 
kapott

4

"Múzeum -
téri 
Óvodásokért
" Alapítvány

Alapítvány  városi 
rendezvénye
ken való 
részvétel 
,hangosító 
berendezés 
és 
napárnyékol
óvásárlás

 városi 
rendezvénye
ken való 
részvétel 
,udvari 
játékok 
vásárlása, 
udvari 
virágok 
vásárlása 

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

330 000 300 000  városi 
rendezvénye
ken való 
részvétel 
,hangosító 
berendezés 
és 
napárnyékol
óvásárlás

180 000 2018-ban 
150000 Ft 
támogatást 
kapott
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Sorsz.

Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma

Pályázati 
cél

2018-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelező 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása

Pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

Igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 

pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2019-ban 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés

5

Helyi 
Művészeti 
Iskoláért 
Álapítvny

Alapítvány hangverseny
ek 
szervezése,le
bonyolítás,ha
ngszerek 
javítatása

hangverseny
en való 
részvétel és 
lebonyolítás, 
élőzene 
bemutató

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 180 000 875 000 hangverseny
ek 
szervezése,le
bonyolítás,ha
ngszerek 
javítatása

180 000 2018-ban 
150000 Ft 
támogatást 
kapott

6

Csohány 
Baráti Kör 
Pásztói 
Kulturájáért 
Alapítvány

Alapítvány Csohány 
Kálmán 
születésnapjá
hoz és 
névnapjához 
kapcsolódó 
szervezett 
program, 
életrajzi 
kiállítás 
szervezés, 
ünnepi 
műsor és 
koszorúzás, 

hiánytalan 174 000 127 000 Csohány 
Kálmán 
születésnapjá
hoz és 
névnapjához 
kapcsolódó 
szervezett 
program, 
életrajzi 
kiállítás 
szervezés, 
ünnepi 
műsor és 
koszorúzás, 

50 000 nem 
pályázott

Sorsz.

Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma

Pályázati 
cél

2018-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelező 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása

Pályázat 
teljes 

költsége 
/Ft/

Igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 

pályázati cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2019-ban 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés
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7

Lépésről-
lépésre a 
Gyermekekér
t Alapítvány

Alapítvány Múzeumok 
éjszakája 
megszervezé
se, nyári 
múzeumi 
napközis 
tábor , 
múzeumok 
őszi 
fesztiválja 
szervezése

Múzeumok 
éjszakája 
megszervezé
se, Nyári 
múzeum 
tábor 
szervezése, 
őslénytani 
kutatótábor 
szervezés

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

190 000 190 000 Múzeumok 
éjszakája 
megszervezé
se, nyári 
múzeumi 
napközis 
tábor , 
múzeumok 
őszi 
fesztiválja 
szervezése

150 000 2018-ban 
150000 Ft 
támogatást 
kapott

8

Muzsikál az 
erdő 
Alapítvány

Alapítvány helyi és 
országos 
rendezvény 
sorozat 
szervezése 
lebonyolítása

nem 
pályázott

hiánytalan 890 000 500 000 helyi és 
országos 
rendezvény 
sorozat 
szervezése 
lebonyolítása

250 000 nem 
pályázott

9

Pásztói 
Életesély 
Alapítvány

Alapítvány hátrányos 
helyzetű 
gyerekek 
tanulmányi 
költségéhez 
ozzájárulás,É
l t él  

nem 
pályázott

hiánytalan 475 000 220 000 hátrányos 
helyzetű 
gyerekek 
tanulmányi 
költségéhez 
ozzájárulás,É
l t él  

50 000 nem 
pályázott

Összesen: 3 961 000 2 789 000 1 420 000



2019. évi Támogatások
Egyesületek

3. sz.melléklet

11

Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma

Pályázati 
cél

2018-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelezö 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 
pályázati 

cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2019-ban 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés

Rajeczky 
Szimpatikus
ok

Személyek 
egyéb 
közössége

rendezvénye
ken való 
részvétel 
utazási 
költsége, 
fellépő ruha 
vásárlás, 
hangszer 
vásárlás

Rajeczky 
tábor 
szervezése

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 800 000 800 000 rendezvénye
ken való 
részvétel 
utazási 
költsége, 
fellépő ruha 
vásárlás, 
hangszer 
vásárlás

500 000 2018-ban 
300000 Ft 
támogatást 
kapott

Athéné 
Alkotó Kör

egyesület Athéné 
Almanach 
2020" 
kiadvány 
költségére

Athéné 
Almanach 
2019" 
kiadvány 
költségére

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

300 000 200 000 Athéné 
Almanach 
2020" 
kiadvány 
költségére

150 000 2018-ban 
80000 Ft 
támogatást 
kapott
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Pásztói 
Muzsla 
Néptánc és 
Hagyományő
rző 
Egyesület

egyesület szakmai 
minősítő 
versenyn 
való 
rlészvétel, 
külföldi 
turné,ország
os 
táncfesztivál
okon való 
részvétel, 
edzőtábor 
költségei,kor
eoggráfiák 
díja, oktatók 
tiszteletdíja

jubileumi 
ajándéktárgy 
vásárlás, 
pólókra logó 
nyomtatás, 
edzőtábor 
költségei,kor
eoggráfiák 
díja, oktatók 
tiszteletdíja

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

4 915 000 1 900 000 szakmai 
minősítő 
versenyn 
való 
rlészvétel, 
külföldi 
turné,ország
os 
táncfesztivál
okon való 
részvétel, 
edzőtábor 
költségei,kor
eoggráfiák 
díja, oktatók 
tiszteletdíja

900 000 2018-ban 
800000 Ft 
támogatást 
kapott

Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma

Pályázati 
cél

2018-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelezö 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 
pályázati 

cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2019-ban 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés

Apraja és 
Garabonciás 
Néptánc-
csoportok

egyesület néptánc 
találkozókon 
való 
részvétel, 
edzőtábor 
szervezése, 
20 éves gála 
műsor 
rendezése

nem 
pályázott

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

496000 178000 néptánc 
találkozókon 
való 
részvétel, 
edzőtábor 
szervezése, 
20 éves gála 
műsor 
rendezése

170 000 2018-ban 
egyedi 
kérelem 
alapján100 
000 Ft 
támogatást 
kapott
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Pásztói 
Polgárőrség

egyesület rendezvénye
k 
lebonyolításá
nak 
biztosítása, 2 
db 
motorkerékp
ár vásárlás, 
lovas ruházat 
vásrlás

rendezvénye
k 
biztosítása,p
olgárőrök 
továbbképzé
se,polgárőr 
lovas tagozat 
beindítása, 
működési 
költségek

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 550 000 1 100 000 rendezvénye
k 
lebonyolításá
nak 
biztosítása, 2 
db 
motorkerékp
ár vásárlás, 
lovas ruházat 
vásrlás

500 000 2018-ban 
400000 Ft 
támogatást 
kapott 

Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma

Pályázati 
cél

2018-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelezö 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 
pályázati 

cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2019-ban 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés

Rozmaring 
Népdalkör

Személyek 
egyéb 
közössége

rendezvénye
ken való 
részvétel 
utazási 
költsége, 
KOTA 
minősítőn 
való 
részvétel 
költségei

35 éves 
jubileumi 
találkozó 
költségeire, 
zenei oktató 
költsége, 
autóbusz 
költségei

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

643 000 643 000 rendezvénye
ken való 
részvétel 
utazási 
költsége, 
KOTA 
minősítőn 
való 
részvétel 
költségei

450 000 2018-ban 
450000 Ft 
támogatást 
kapott 

Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma

Pályázati 
cél

2018-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelezö 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása
 

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 
pályázati 

cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2019-ban 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés
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Operation 
Friendship 
Hungary

egyesület nemzetközi 
találkozó 
városunkban 
való 
megrendezés
e, vendégek 
részére 
program 
szervezés, 
ellátás,   
diákok 
utezása 
Egyesült 
Államokba 
ennek 
költségei

Részvétel az 
OFI éves 
közgyűlésén 
németország
ba,10 
amerikai 
fiatal  három 
hetes 
megvendégel
ése és 
részükre 
programok 
szervezése és 
megvendégel
és költsége, 
honlap 
fenntartása

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

4 301 000 1 446 000 nemzetközi 
találkozó 
városunkban 
való 
megrendezés
e, vendégek 
részére 
program 
szervezés, 
ellátás,   
diákok 
utezása 
Egyesült 
Államokba 
ennek 
költségei

200 000 2018-ban 
300000 Ft 
támogatást 
kapott

2019-ben 
egyedi 
kérelem 
alapján 
300000 Ft 
támogatást 
kapott

Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma

Pályázati 
cél

2018-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelezö 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 
pályázati 

cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2019-ban 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés
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Pásztói 
Életmód 
Klub

egyesület havonta egy 
film vetítés 
alternatív 
gyógyítás, 
asztrológia , 
tudatos 
táplálkozás 
témában  

tevékenység 
szünetelt  
2018-ban

hiánytalan 2018-as 
pályázati 
összeget 
60000  Ft-ot 
visszautalta

300 000 300 000 havonta egy 
film vetítés 
alternatív 
gyógyítás, 
asztrológia , 
tudatos 
táplálkozás 
témában  
ennek 
költségeire

100 000 2018-ban 
60000 Ft 
támogatást 
kapott 

Mikszáthos 
Öregdiákok 
Köre

egyesület aktív 
részvétel az 
iskolai 
hagyományo
k 
ápolásában,is
kolai 
ünnepségeke
n megeml. 
Való 
részvétel 
próza mondó 
verseny 
megrendezés
e

Iskolai 
megemlékez
éseken, 
rendezvénye
ken való 
részvétel, 
arculat 
megújítás 
logó 
tervezés, 
bélyegzőkész
ítés, honlap 
kialakítása

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

71 000 40 000 aktív 
részvétel az 
iskolai 
hagyományo
k 
ápolásában,is
kolai 
ünnepségeke
n megeml. 
Való 
részvétel 
próza mondó 
verseny 
megrendezés
e

40 000 2018-ban 
40000 Ft 
támogatást 
kapott
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Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma

Pályázati 
cél

2018-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelezö 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 
pályázati 

cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2019-ban 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés

Claudius 
Tánccsoport 

Egyesület
egyesület

 fellépések 
táncversenye
k szervezése

 fellépések 
táncversenye
k szervezése

hiánytalan

Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt 100 000 100 000

 fellépések 
táncversenye
k szervezése

70 000

2018-ban      
60 000 Ft 
támogatást 
kapott 

Városvédő 
Egyesület

egyesület Régi 
dokumentum
ok, tárgyak, 
folyóiratok 
és 
szakkönyvek 
beszerzése, 
adatgyűjtés, 
adatbázis 
építés. 
Működési 
feltételek 
biztosítása, 

Régi 
dokumentum
ok, tárgyak, 
folyóiratok 
és 
szakkönyvek 
beszerzése, 
adatgyűjtés, 
adatbázis 
építés. 
Működési 
feltételek 
biztosítása, 

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

145 000 80 000 Régi 
dokumentum
ok, tárgyak, 
folyóiratok 
és 
szakkönyvek 
beszerzése, 
adatgyűjtés, 
adatbázis 
építés. 
Működési 
feltételek 
biztosítása, 

80 000 2018-ban 
70000 Ft 
támogatást 
kapott

Dél - 
Cserháti 
televízió 
Egyesület

egyesület helyi 
televízió 
működési 
költségeire

nem 
pályázott

nem 
pályázott

1 047 200 585 000 helyi 
televízió 
működési 
költségeire

200 000 nem 
pályázott
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E 08 
Postagalamb 
Civil 
Szervezet 

egyesület területi, 
országos és 
nemzetközi 
versenyeken 
való 
részvétel 
költségeihez
kiállítások, 
lábbgyűrűk, 
díjosztó  és 
állatorvos 
költségeire,  

területi, 
országos és 
nemzetközi 
versenyeken 
való 
részvétel 
költségeihez
kiállítások, 
lábbgyűrűk, 
díjosztó  és 
állatorvos 
költségeire,  

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

1 175 000 800 000 területi, 
országos és 
nemzetközi 
versenyeken 
való 
részvétel 
költségeihez
kiállítások, 
lábbgyűrűk, 
díjosztó  és 
állatorvos 
költségeire,  

700 000 2018-ban 
400000 Ft  
egyedi 
ámogatást 
kapott

Szervezet 
megnevezés

e

Szervezeti 
forma

Pályázati 
cél

2018-ben 
szervezett, 

lebonyolított 
program

Kötelezö 
melléklet

 2018. évi 
támogatás 

elszámolása

pályázat teljes 
költsége 

/Ft/

igényelt 
támogatás 

/Ft/

Támogatásr
a javasolt 
pályázati 

cél

Javasolt 
támogatás 

/Ft/
Megjegyzés

2019-ban 
pályázat 
beadása  

előtt történt 
kifizetés

Dél -Nógrádi 
Települések 
Egyesülete

egyesület
iroda  

működtetés  
és fenntartás

nem 
pályázott

hiánytalan

nem 
pályázott

500 000 200 000
iroda  

működtetés  
és fenntartás

50 000

nem 
pályázott

ESZTAM 
Zenekar

egyéb 
személyi  
közösség

30 éves 
jubíleumi 
gála műsor 
szervezése, 
lebonyolítása

digitális 
kamera, 
micro hifi 
lejátszó és 
külső 
adattároló 
vásárlása

hiánytalan Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

370 000 370 000 30 éves 
jubíleumi 
gála műsor 
szervezése, 
lebonyolítása

250 000 2018-ban 
180000 Ft   
támogatást 
kapott
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MSZRKÓÁI 
Diák-
önkormányz
ata

Személyek 
egyéb 
közössége

őszi túra 
szervezés , 
Magyar 
Szentek  
Hete  
alkalmából  
megemlékez
és 
szervezése, 
versenyek 
szervezése, 
díjazása

kirándulás,fil
mrendezői 
díj,versenyző
k 
díjazása,spor
tverseny 
megrendezés
e,magyar 
Szentek és 
Boldogok 
Hete vendég 
előadó 
díj,Eukarisz 
együttes díj

hiánytalan , 
pályázatát 
határidőn túl 
nyújtotta be

Határidőben 
teljes körűen 
elszámolt

450 000 450 000 őszi túra 
szervezés , 
Magyar 
Szentek  
Hete  
alkalmából  
megemlékez
és 
szervezése, 
versenyek 
szervezése, 
díjazása

400 000 2018-ban 
350000 Ft 
támogatást 
kapott 

18 163 200 9 192 000 4 760 000Összesen



 

 

 4.sz. melléklet 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

mely létrejött Pásztó Város Önkormányzata és a………………….. között, (továbbiakban: 
támogatott) a 2018. 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 2019. évben kapott támogatásról 2020. 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 2020. 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, ……………….., 2019. ……..……………………… 
 
 
__________________________                         ___________________________ 
                  támogató        támogatott 
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