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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2012. februári ülésére

Tárgy: Csanytelek községben m köd  civil szervezetek, önszervez  közösségek 2012. évi támogatása

Tisztelt Képvisel -testület!

Önkormányzatunk Képvisel -testülete a 32/2011. (XII. 16.) Önkormányzati rendeletére alapozva 2011.
októberében pályázatot hirdetett a helyi önszervez  közösségek m ködését el segít  pénzügyi
támogatások elnyerésére. A pályázatok beadási határideje 2011. október 31. napja volt. A pályázati
felhívásra 7 helyben m köd  önszervez  közösség nyújtott be támogatás igénylést,
összességében 3.460.000,-Ft értékben.
 A beérkezett pályázatok fenti rendelet szerinti pályázati kiírással való egyeztetése a hivatal illetékes
köztisztvisel je által megtörtént. A beérkezett támogatási igénylésekben  a tárgyévi (2011.) támogatások
jogszer  és id arányos felhasználása mellett, az alapvet  tartalmi és formai elemek felülvizsgálatán túl nagy
hangsúlyt kapott a „Közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról” szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény vonatkozó szakaszai érvényesülése is.
A pályázatok elbírálását követ  5 napon belül a támogatás igénylésekkel kapcsolatos valamennyi
közérdek  adat (igényl  szervezetek, támogatás igénylések, érintettségi, illetve
összeférhetetlenségi nyilatkozatok, döntéshozók, stb.) felkerül az e célra létrehozott és
folyamatosan m ködtetett  honlap adatbázisába.
Az igényelt és a szervezetenkénti támogatási javaslatok kialakításában alapvet  szempont volt az
önkormányzat anyagi lehet ségeinek korlátozott volta. Figyelembe kell venni azon tényszer ségeket is,
hogy a kialakult pénzügyi- gazdasági környezetben az el  évinél jelent sen nagyobb megszorítások
várhatók az önkormányzat központi  finanszírozása tekintetében.
A fentiekb l adódóan azon pályázók részére, akik az el  évben is nyújtottak be támogatási igénylést
alapvet en az el  évi szintnek megfelel  m ködési célú támogatásokat javasolunk elfogadni.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt
határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2012. február 03.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester   jegyz

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/


………./2012. (II…..) Ökt határozata

Tárgy: Csanytelek községben m köd  civil szervezetek és helyi önszervez  közösségek 2012. évi m ködési célú
támogatása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a civil szervezetek és helyi önszervez
közösségek 2012. évi m ködési célú pénzügyi támogatását a jelen határozathoz csatolt 1. melléklet
szerint hagyja jóvá.

2.) A Képvisel -testület felhívja támogatott szervezetek vezet i figyelmét arra, hogy a részükre
jóváhagyott keretösszegeket id arányosan a támogatási igénylésben megjelölt célokra
használhatják fel, mert ellenkez  esetben a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjér l
szóló 32/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a szerint a rendeltetést l eltér en
felhasznált támogatás összegének visszafizetésére köteles és a Képvisel -testület 2 évig pénzügyi
támogatás  iránti pályázat benyújtásából kizárja.

3.) A Képvisel -testület kötelezi az általa támogatott helyi önszervez  közösségek Vezet jét arra,
hogy ezen határozattal megállapított, az önkormányzat 2012. évi költségvetése helyi bevételei
terhére finanszírozott összeg rendeltetésszer  felhasználásáról (a hatályos önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint) számoljon el.
Végrehajtás határideje: 2012. október 31.
Végrehajtásért felel s: helyi önszervez  közösségek Vezet je
Beszámolás határideje: pályázat benyújtásakor

4.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi
Iroda Vezet jét, hogy ezen határozattal jóváhagyott, szervezetenkénti támogatási kereteket az
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse be.

Végrehajtás határideje:  4.) pont vonatkozásában: folyamatos
Végrehajtásért felel s:   4.) pont Kató Pálné jegyz  és általa

         Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet
Beszámolás határideje:  a végrehajtást követ  testületi ülés.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Pályázatot benyújtott civil szervezetek vezet i
- Fogó Henrik polgármester (Helyben)
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár



Civil szervezetek 2012. évi pályázati igénylése
(Ft)

2012. évi igénylésCivil szervezet megnevezése 2011. évi
megítélt

támogatás
Pályázati

azonosító száma
Pályázati összeg

2012. évi javasolt
támogatás

2012. évi
jóváhagyott
támogatás

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

2.000.000
1.875.000
     60.000
     65000

C.Sz.T-1/2012.

2.200.000
2.050.000
     75.000
     75.000

1.995.000
1.875.000
     60.000
     60.000

1.995.000
1.875.000
     60.000
     60.000

Mozgáskorlátozottak Csm-i Egyesülete   114.000 C.Sz.T-2/2012.    200.000    115.000    115.000
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület   200.000 C.Sz.T-3/2012.    200.000    200.000    200.000
Csanyteleki Polgár r Egyesület   350.000 C.Sz.T-4/2012.    360.000    350.000    350.000
Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság   120.000 C.Sz.T-5/2012.    200.000    120.000    120.000
Csanyteleki Sporthorgász Egyesület     60.000      C.Sz.T-6/2012.    100.000      60.000      60.000
Csanyteleki Rekreációs Egyesület     50.000 ------------      ---------      -------- ------
Csanyteleki Diák és Szenior
Sportegyesület

    50.000 C.Sz.T-7/2012.    200.000      50.000 50.000

Összesen: 2.944.000 3.460.000 2.890.000 2.890.000


