
 
 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 
 
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja.  
E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi 
32/2020 (III. 13.) számú határozatot hozom:  
 

32/2020. (III. 13.) határozat 

Tárgy: Civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatása 

1. mivel az új koronavírus okozta gazdasági hatások egyelőre beláthatatlanok, az 
önkormányzat költségvetését a helyzet stabilizálódásáig nem terhelem a civil 
csoportok támogatásával, különös tekintettel arra, hogy a pályázók által kért támogatás 
sok esetben a tavaszi vagy nyári időszakban megvalósuló rendezvény 
megszervezésére irányult, mely rendezvények megrendezhetősége a járványügyi 
helyzetből adódóan több mint bizonytalan. 

2. kivételt képeznek az 1. pont alól azok a szervezetek, amelyek alapvető feladatot 
vállalnak át az önkormányzattól. Ezek alapján Pilisborosjenő Polgárőr Egyesület 
részére 2020-évi önkormányzati támogatás jogcímen 1 900 000 Ft-ot, Pilisborosjenő 
Weindorf Önkéntes Tűzoltó egyesület részére 2020-évi önkormányzati támogatás 
jogcímen 2 470 000 Ft-ot biztosítok. A támogatás feltétele, hogy a támogatott 
szervezetek az előző évi támogatásukkal szabályosan és időben elszámoltak, 
beszámolójukat szabályosan közzétették.  

3. ha egy civil csoport a falu számára értékes és hasznos feladatot végez a kialakult 
veszélyhelyzetben is, kaphasson támogatást havonta, rendszeresen ismétlődő 
tevekénység esetén, mindig a következő hónapra, egyedi kérelemre, külön elbírálást 
követően. 

4. a veszélyhelyzet elmúltával és a gazdasági helyzet stabilizálódása után a Képviselő-
testület állapítsa meg újra, hogy milyen mértékben nyújtható támogatás a civil 
csoportoknak és írjon ki új pályázatot az év hátralevő részére. 

5. a megítélt támogatásokról és visszatartásokról, valamint a pályázat egy részének 
későbbre halasztásáról a polgármester értesítsen minden pályázót.   

 
Felelős: Tömöri Balázs polgármester, dr. Horti István jegyző 
Határidő: A támogatottak értesítésére, támogatási szerződések megkötésére: 2020. április 
15., az elszámoltatásra és Képviselő-testület elé terjesztésére 2021. január 31. 
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