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2.  NAPIREND                       Ügyiratszám: BSZ/75-2/2019. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Képviselő-testület 2019. június 27-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Civil szervezetek 2018. évi támogatásainak elszámolása és 2019. évi 

támogatási kérelmek elbírálása 

 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

Előkészítette: Sánta Helga pénzügyi ügyintéző 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2018. évben a helyi és helyben érdekelt civil szervezetek a számukra biztosított 

támogatásokról a támogatási szerződés szerint elszámoltak. 

 

Civil szervezet neve 2018-ben kapott 

támogatás 

2018. évre 

elszámolt 

támogatás 

Költségek  

megnevezése 

„Őszikék” Nyugdíjas Klub 400.000.- 401.015.- kirándulás buszköltsége  

Balatonszepezdi 

Önkormányzati Sportklub  

900.000.- 945.238.- Sportfelszerelések, 

versenyeztetési költségek, 

tagdíjak, sportorvos, 

ügyvédi díj, anyag 

költség 

Zánka közrendjéért Polgárőr 

szervezet 

250.000.- 269.169.- formaruha, technikai 

eszközök 

Mozdulj Balaton! 

programsorozat 

100.000.- 100.000.- helyi program szervező 

megbízási díja és járuléka 

Balatonszepezdi Rákóczi 

Fürdőegyesület 

200.000.- 216.499.- közterület fejlesztés 

(1466/1 hrsz.) 

Balatonszepezdi 

Gesztenyevirág Nőegylet 

150.000.- 150.480.- 3 db pad, 

2db virágláda 

Összesen: 2.000.000.-   

 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a civil szervezetek számára egy 

keretösszeget, 2.000.000.- Ft-ot tervezett. 

 

A társadalmi szervezetek benyújtották támogatási kérelmüket az alábbiak szerint: 

 

Civil szervezet neve Kért támogatás  

2019. 

Költségek 

megnevezése 

Őszikék Nyugdíjas Klub 480.000.- klubfoglalkozások költségei, kirándulás 

szervezése 

Balatonszepezd Önkormányzati 

Sportklub 

900.000.- működési költségek (tagdíjak, 

felszerelések, irodaszerek, üzemanyag 

költség stb.) 

Balatonszepezdi 

Gesztenyevirág Nőegylet 

200.000.- működési és rendezvényszervezési 

költségek 

Összesen 1.580.000.-  
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A kérelem elbírálására a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 

2/2019. (III.29.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak az 

irányadóak. 

 

A Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által támogatott területek: 

a)  egészségmegőrzés, prevenciós tevékenység, 

b)  szociális tevékenység (családsegítés, időkorúak gondozása, hátrányos helyzetűek 

segítése, esélyegyenlőségi programok megvalósítása), 

c)  kulturális tevékenység, hagyományápolás, 

d)  nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 

e)  ismeretterjesztés, 

f)  testvértelepüléssel kapcsolatos tevékenység, 

g)  természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem, 

h)  építtet környezet megóvása, 

i)  gyermek és ifjúság védelem, 

j)  közrend, közbiztonság, vagyonvédelem, 

k)  sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport. 

 

 

A támogatásra fordítható összegek – az egyedi döntéseknek megfelelően - a támogatási 

szerződések aláírása után előfinanszírozással kiutalásra kerülhetnek, melynek feltétele a 2018. 

évről készített beszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolás benyújtása. 

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy 2008. április 1-jét követően a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a végrehajtásáról szóló 

67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet alapján egyedi támogatási igények benyújtásakor 

nyilatkozni kell arról, nem áll-e fenn olyan törvényben meghatározott körülmény, amely 

kizárja a közpénzből nyújtott támogatás lehetőségéből (összeférhetetlenség), vagy olyan 

körülmény, amelynek a honlapon való közzététele kötelező (érintettség). 

 

 

A fentiek ismeretében, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatási döntéseket 

meghozni szíveskedjenek. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLATOK 

 

I. 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

„Őszikék” Nyugdíjas Klub részére a kérelmében 

meghatározott célok megvalósításához 2019. évre 480.000 Ft 

összegű támogatást nyújt a 2019. évi költségvetés e célra 

jóváhagyott előirányzata terhére. 

 

A képviselő-testület a támogatást előfinanszírozással biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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II. 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Balatonszepezdi Önkormányzati SC. részére a kérelmében 

meghatározott célok megvalósításához 2019. évre 900.000 Ft 

összegű támogatást nyújt a 2019. évi költségvetés e célra 

jóváhagyott előirányzata terhére. 

 

A képviselő-testület a támogatást előfinanszírozással biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

III. 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegylet részére a 

kérelmében meghatározott célok megvalósításához 2019. évre 

200.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2019. évi költségvetés e 

célra jóváhagyott előirányzata terhére. 

 

A képviselő-testület a támogatást előfinanszírozással biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Balatonszepezd, 2019. június 21. 

 

 

dr. Sebestyén László 

               polgármester  


