
 
 

Jegyzőkönyv-kivonat 
mely készült Pilisborosjenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2020. október 14-én megtartott 

  soros testületi üléséről 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

124/2020. (X.14.) KT határozat 
 

Tárgy: Döntés a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló 

rendelet módosításáról és a civil szervezetek 2020. évi költségvetési 

támogatásáról 

1. Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda Alapítványát 404.000 forint, a Pilisborosjenői 

Utánpótlás Sport Egyesületet 380.000 forint összeggel támogatja az önkormányzati 

költségvetés K512 sorának terhére.  

2. Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló 15/2019.(XII.12.) 

számú önkormányzati rendelete 

a) 1.§-a egészüljön ki egy új (3) bekezdéssel, miszerint:”(3) Valamint azon 

magánszemélyekre, akik nem tagjai formális civil szervezeteknek, ám 

kezdeményezésük a település értékeinek védelmét, bemutatását, és 

közösségeinek erősítését szolgálja.”  

b) 2.§(1) bekezdése 1 pontja helyébe új l pont lépjen miszerint: 

„l) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok”, 

c) 2.§(1) bekezdése egészüljön ki új m-t pontokkal, miszerint: 

m) „közösségi terek ápolása, kialakítása 

n) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, 

o) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása, 

p) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása, 

q) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység 

előmozdítása, 

r) a településen élők közötti kommunikáció segítése, 

s) kiadványok készítése, 

t) ismeretterjesztés” 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezetek vezetőit a 

döntésről értesítse, a támogatási szerződéseket írja alá, abban az esetben, ha az előző 

évi támogatásával szabályosan és időben elszámolt, beszámolóját szabályosan 

közzétette.  

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a támogatási 

szerződések megkötésre kerültek a támogatási összegek átutalásáról, a felhasználás 

elszámoltatásáról és az elszámolás Képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodjon. 

 

 



Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: A támogatottak értesítésére: a döntést követő 5 munkanap, a támogatási 

szerződések megkötésére: 2020. október 30., az elszámoltatásra és Képviselő-testület elé 

terjesztésére 2021. január 31. 

 
 

k. m. f. 
 
Tömöri Balázs s. k.                             dr. Horti István s.k. 

  polgármester                    jegyző 

 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

Szomora Csilla 

          jkv. 


