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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2010. novemberi ülésére 
 
 

Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2011. évi támogatási 
igénylései 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Önkormányzatunk képviselő-testülete a 14/2009. (X. 30.) Ökt rendeletére alapozva 2010. szeptemberében 
pályázatot hirdetett a helyi önszerveződő közösségek működését elősegítő pénzügyi támogatások 
elnyerésére. A pályázatok beadási határideje 2010. október 31. napja volt. A pályázati felhívásra 8 
helyben működő önszerveződő közösség nyújtott be támogatás igénylést összességében 
3.855.000,-Ft értékben.  
 A beérkezett pályázatok fenti rendelet szerinti pályázati kiírással való egyeztetése a hivatal illetékes 
köztisztviselője által megtörtént. A beérkezett támogatási igénylésekben  a tárgyévi (2010.) támogatások 
jogszerű és időarányos felhasználása mellett, az alapvető tartalmi és formai elemek felülvizsgálatán túl nagy 
hangsúlyt kapott a „Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról” szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény vonatkozó szakaszai érvényesülése is.  
A pályázatok befogadását követő 5 napon belül a támogatás igénylésekkel kapcsolatos 
valamennyi közérdekű adat (igénylő szervezetek, támogatás igénylések, érintettségi, illetve 
összeférhetetlenségi nyilatkozatok, döntéshozók, stb.) felkerül az e célra létrehozott és 
folyamatosan működtetett  honlap adatbázisába. 
Az igényelt és a szervezetenkénti támogatási javaslatok kialakításában alapvető szempont volt az 
önkormányzat anyagi lehetőségeinek korlátozott volta. Figyelembe kell venni azon tényszerűségeket is, 
hogy a kialakult pénzügyi- gazdasági környezetben az előző évinél jelentősen nagyobb megszorítások 
várhatók az önkormányzat központi  finanszírozása tekintetében. 
A fentiekből adódóan azon pályázók részére, akik az előző évben is nyújtottak be támogatási igénylést 
alapvetően az előző évi  szintnek megfelelő működési célú támogatásokat javasolunk elfogadni.   
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasoljuk a tisztelt képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati 
javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2010. november 04. 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
  Forgó Henrik      Kató Pálné 
  polgármester        jegyző 
 
 

  



 
 
 
………./2010. (XI…..) Ökt határozata 
 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2011. évi 

működési célú támogatása 
 

Határozati javaslat 
 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a civil szervezetek és helyi önszerveződő 
közösségek 2011. évi működési célú anyagi támogatását a jelen határozathoz csatolt 1. sz. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

2.) A támogatott szervezetek a részükre jóváhagyott keretösszegeket időarányosan a támogatási 
igénylésben megjelölt célokra használhatják fel. 

3.) A képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi 
Iroda Vezetőjét, hogy a jóváhagyott, szervezetenkénti támogatási kereteket az önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendelet tervezetébe építse be. 

 
Végrehajtás határideje: 3.) pont vonatkozásában: folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  3.) pont Kató Pálné jegyző és általa 

     Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
Beszámolás határideje:  a végrehajtást követő testületi ülés. 

 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Fogó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi iroda vezetője 
- Pályázatot benyújtott civil szervezetek vezetői 
- Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Civil szervezetek 2011. évi pályázati igénylése 

                 (Ft) 
2011. évi igénylés Civil szervezet megnevezése 2010. évi  

megítélt 
támogatás 

Pályázati  
azonosító száma 

Pályázati összeg 
2011. évi javasolt 

támogatás 
2010. évi 

jóváhagyott 
támogatás 

Csanyteleki Sport Egyesület: 
- Labdarúgó szakosztály 
- Asztalitenisz szakosztály 
- Sakk szakosztály 

2.000.000 
1.875.000 
     60.000 
     65000 

 
 

C.Sz.T-1/2010. 

2.500.000 
2.350.000 
     75.000 
     75.000 

2.000.000 
1.875.000 
     60.000 
     65.000 

 

Mozgáskorlátozottak Csm-i Egyesülete   114.000 C.Sz.T-2/2010.    250.000    114.000  
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület   200.000 C.Sz.T-3/2010.    200.000    200.000  
Csanyteleki Polgárőr Egyesület   350.000 C.Sz.T-4/2010.    400.000    350.000  
Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság   120.000 C.Sz.T-5/2010.    200.000    120.000  
Csanyteleki Sporthorgász Egyesület     60.000      C.Sz.T-6/2010.    100.000      60.000  
Csanyteleki Rekreációs Egyesület     50.000 C.Sz.T-7/2010.      55.000      50.000  
Csanyteleki Diák és Szenior 
Sportegyesület 

    50.000 C.Sz.T-8/2010.    150.000      50.000  

Összesen: 2.944.000  3.855.000 2.944.000  
 

 


