
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ.TESTÜLET

2022. március 18. 73°.kor kezdődő ülésére

Tárgy: Javaslat Civil szervezetek 2022. évi költségvetési támogatására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

szám:

Előzetesen tárgyalja: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalhatő.

D Megfelelő rész X-szel kitöltendő.



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek nyilvántartásáról és az
ezzel összeföggő eljárás szabályairól szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, melyek 2011. év
decemberében léptek hatályba, több fogahnat tisztáztak és pontosítottak.
Az államháztartás alrendszereiből azok a civil szervezetek részesülhetnek támogatásban, akik
nyilvántartásba vett, bejegyzett civil szervezetek, és az adott üzleti évről készült
beszámolójukat az üzleti évet követö év május 31-ig az Országos Bírói Hivatalnál letétbe
helyezik. Az államháztartás alrendszereitöl támogatói szerződés alapján létesített jogviszony
költségvetési támogatási jogviszony, amelyet az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályok szabályoznak.

Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselő Testíilete 2019. december 12-én fogadta
el a 15/2019 (XII. 12. ) sz. rendelet, mely a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi
támogatásáról szól. A testület pályázati fonnában ítéli oda a civil szervezeteknek a
támogatást, amelyet a civil szervezetek közhasznú tevékenységük ellátására fordíthatnak.
Az Onkonnányzat költségvetési helyzetének figyelembevételével összesen 10200 000 Ft
támogatási összeget irányzott elő 2022. évre.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Humán Bizottsággal együtt véleményezi a beérkező
pályázatokat, majd a polgármester a pályázatokat a bizottságok véleményével terjeszti a
Képviselö-testület elé.

Pályázatot nyújthatnak be Pilisborosjenő közigazgatási területén bejegyzett, vagy működését
Pilisborosjenő területén kifejtő - nem haszonszerzési célból vagy politikai, vallási
megfontolásból létrehozott - társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező társadalmi szerveződések (klub, kör, szakkör, egyéb). Jogi
személyiséggel nem rendelkező társadalmi szerveződések esetén civil társaság alapításával
van lehetöség pályázni.
A pályázat benyújtási határideje: 2022 február 28. volt, amelyre 10 pályázat érkezett, mely az
1. sz. mellékletben látíiató.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Humán Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
javaslatát figyelembe véve döntsön a támogatási igényekről. apsJE/Vö

Pilisborosjenő, 2022. március 3.
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Tömöri Balázs
polgármester



1 sz. melléklet

Nebuló Alapítvány

Deutschklub Pilisborosjenő

Üröm-Pilisborosjenő
Református Társegyház

Pilisborosjenó' Weindorf
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Pilisborosjenő Polgárőr
Egyesület

Nyugdíjas Klub

Pályázat címe 2022. évi igényelt Megítélt
összeg összeg:

Nyári táborok, 1 500 000
tanulmányi kirándulások
2022-évi önkormányzati 700 000
támogatás
Hajdúszoboszlói 4 400 000
kirándulás, református
imaház felújítása, bécsi
kirándulás,
Gyulafehérvári
kirándulás, torony
rendbetétele

2022. évi önkormányzati 3 600 000
támogatás

2022. évi önkormányzati 2 500 000
támogatás

2022-évi programok 689 200

Pilisborosjenői Utánpótlás sportfelszerelés,
Sport Club Egyesület gyerekek utaztatása

2097 Csoport Egyesület

Pilisborosjenői Óvodáért
Alapítvány

Programok, működési
költségek

hangláda+
számítástechnikai
eszközök

Kevély Diáksport Egyesület labdák +cipőtároló
beszerzése a

tornaterembe

NobilArt Művészeti Hangok világa program
Egyesület

1100 000

500 000

586 926

500 000

400 000

Összesen: 15 389200



HATÁROZATIJAVASLAT

1) Pilisborosjenö Község Önkonnányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Humán Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján alábbi
civil szervezeteket támogatja a 2022. évben az önkormányzati költségvetés
terhére:

1. ......................................

2.
3. .. .......... ......... ...
4.
5. ................................. ...

6.
7.

8.
9.
10.
11.

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezetek vezetőit a
döntésről értesítse, a támogatási szerzödéseket írja alá abban az esetben, ha az előző évi
támogatásával szabályosan és időben elszámolt, beszámolóját szabályosan közzétette.

3) A Képviselö-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a támogatási szerzödések
megkötésre kerültek a támogatási összegek átutalásáról, a felhasználás elszámoltatásáról és az
elszámolás Képviselö-testület elé terjesztéséröl gondoskodjon.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: A támogatottak értesítésére: a döntést követö 5 munkanap, a támogatási
szerződések megkötésére: 2022. április 15, az elszámoltatásra és Képviselő-testület elé
terjesztésére 2023. febmár 15.


