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A tárgyalandó témakör tárgya:
A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a településen székhellyel rendelkező és működő
egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.
A pályázat címe: „Civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatása”.
A pályázat célja a helyi civil szervezetek közül az egyesületek és alapítványok által az önkormányzat
feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának
támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.
A pályázati forrás az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 01.) önkormányzati
rendeletben „Civil alap” címen meghatározott 7.000.000 - Ft, azaz hétmillió forint. A civil szervezetek
működésének tervezhetőségét elősegítendő, a képviselő-testület úgy döntött, hogy az idei évben két
pályázatot fog kiírni, az egyiket év elején, a másikat pedig év végén, ezét az idei évben magasabb összeg
került erre a célra a költségvetésbe betervezésre.
A megadott határidőig, 2017. február 28-án 15.00. óráig 5 pályázat érkezett. Határidőn túl pedig 1 pályázat
érkezett. A pályázatok beérkezését követően a benyújtott dokumentumokat megvizsgáltuk és 1pályázót
hiánypótlásra hívtuk fel. A hiánypótlást a civil szervezet – vezetőjének kórházi kezelése miatt - nem
teljesítette.
A tavalyi elszámolásokkal kapcsolatosan problémák merültek fel, a képviselő-testület ülésén ezzel
kapcsolatosan szóbeli kiegészítésre kerül majd sor.
Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza a pályázatot benyújtó civil szervezetek, alapítványok nevét, az
általuk működésre és/vagy programokra igényelt összeget.
Civil szervezet
Kvassay Jenő Klub
Vácbottyáni Hegedűs Géza Amatőr Kulturális Egyesület
Léleklánc Állatvédő Alapítvány
Őrbottyáni Gyermekmosoly Alapítvány
Tökmag Focisuli Sportegyesület
Őrbottyáni Csapatok SE

Igényelt támogatás összege
800.000 Ft
400.000 Ft
300.000 Ft
514.500 Ft
800.000 Ft
800.000 Ft

Összesen

3.614.500 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a civil szervezeteknek nyújtott támogatás összegéről.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
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3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
-

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete Őrbottyán
Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

-

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

-

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

-

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A 2017. évi költségvetésben a civil szervezetek részére elkülönített összeg – 7.000.000 Ft
5. HATÁROZATI JAVASLAT

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2017. (III. 29.) határozata a civil szervezetek
2017. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek 2017. évi
támogatására kiírt pályázata alapján az alábbi támogatásokat nyújtja:
Civil szervezet neve
Kvassay Jenő Klub
Vácbottyáni Hegedűs Géza Amatőr
Egyesület
Léleklánc Állatvédő Alapítvány
Őrbottyáni Gyermekmosoly Alapítvány
Tökmag Focisuli Sportegyesület
Őrbottyáni Csapatok SE

Támogatás összege
Kulturális

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a civil szervezetekkel a
támogatási szerződést írja alá.
Őrbottyán, 2017. március 20.

Civil szervezet neve

Kvassay Jenő Klub

Léleklánc Alapítvány
Őrbottyáni
Gyermekmosoly
Alapítvány
Őrbottyáni Csapatok
SE

Támogatási
igény
2017-ben
400.000 Ft +
400.000 Ft

Támogatási
javaslat
2017-ben

Támogatási
igény
2016-ban

Támogatás
2016-ban

600.000 Ft

400.000 Ft

-

-

514.000 Ft

500.000 Ft

500.000 Ft

fejlesztő eszközök vásárlása

650.000 Ft+
150.000 Ft

1.080.000 Ft

450.000 Ft

bérleti díjak

300.000 Ft

Tökmag Focisuli
Sportegyesület

800.000 Ft

1.016.000 Ft

300.0

Vácbottyáni Hegedűs
Géza Egyesület

200.000 Ft+
200.000 Ft

400.000 Ft

300.000 Ft

Összesen

Pályázati támogatás felhasználásának
célja,
Tervezett program, tevékenység
helyi hagyományok ápolása, kulturális
műsorok szervezése, ingatlan felújítása
(kerítés, kazán),
az udvarra növények ültetése
kisállatok ivartalanítása
az állat fajtájától függően nagyságrendileg
20-60 kisállat ivartalanítását fedezi a
pályázatban szereplő összeg

3.614.000 Ft

3.596.000 Ft

1.950.000 Ft

A helyi ifjúságnak sportlehetőség
biztosítása
működésre (bérleti díjak, adminisztrációs
költségek,nevezési díjak, egyéb díjak)
történelmi eseményeken koszorúzás
kalászi vendégek vendégül látása
épület felújítás
rendezvényeken történő részvétel

megjegyzés
A tavalyi támogatás összegével
nem számoltak el. A
beszámoló nincs leadva a
cégbírósághoz.

Határidőn túl adták le

