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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. januári ülésére 
 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2015. évi működési célú támogatása  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 6. § a) pontja értelmében, a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a 
lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik a közösségekkel. Ezen kötelezettségének eleget téve alkotta meg 
a Képviselő-testület a 23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét, melyre alapozva a jogosított 
Polgármester 2014. év végén pályázatot hirdetett a helyi önszerveződő közösségek működését elősegítő 
pénzügyi támogatások elnyerésére. A pályázatok beadási határideje 2014. október 31. napja volt. A 
pályázati felhívásra 7 helyben működő önszerveződő közösség nyújtott be támogatás igénylést, 
összességében 3.675.000,- Ft értékben.  
A beérkezett pályázatok fenti önkormányzati rendelet szerinti pályázati kiírással való egyeztetése a hivatal 
illetékes köztisztviselője által megtörtént. A beérkezett támogatási igénylésekben a 2014. évben igénybe 
vett 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 érvényesítése is.  
Az igényelt és a szervezetenkénti támogatási javaslatok kialakításában alapvető szempont volt az 
önkormányzat anyagi lehetőségeinek korlátozott volta. Figyelembe kell venni azon tényszerűségeket, hogy a 
feladatfinanszírozás más szemléletmódot tükröz, kötelező és önként vállalt feladatot szétválasztva csak a 
kötelező feladatra enged központi pénzügyi forrásfelhasználást. Továbbra is fontos közösségi érdek a helyi 
non-profit szervezetek működése és annak anyagi támogatása, ebből eredően álláspontunk szerint a 
benyújtott igények mintegy 77 %-a finanszírozható. 
A fentiekből adódóan a pályázók részére, alapvetően a korábbi időszak nagyságrendjének 
megfelelő szintű 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. 
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. január 10. 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
  Forgó Henrik      Kató Pálné 
  polgármester        jegyző 
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………./2015. (I. 30.) Ökt határozata 
 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2015. évi működési célú 

támogatása 
Határozati  j a v a s l a t 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 

2015. évi működési célú pénzügyi támogatását a jelen határozathoz csatolt 1. melléklet szerint hagyja jóvá a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában rögzített 
feladatkörében eljárva, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről szóló 23/2012. (XI. 
16.) önkormányzati rendeletében foglaltak érvényesítésével. 

2.) A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek vezetői figyelmét arra, hogy az általuk képviselt 
szervezet részére jóváhagyott keretösszegeket időarányosan, kizárólag a támogatási igénylésben 
megjelölt célokra használhatják fel, mert ellenkező esetben a helyi civil szervezetek pénzügyi 
támogatása rendjéről szóló 23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a szerint a rendeltetéstől 
eltérően felhasznált támogatás  egyösszegű visszafizetése elrendelése mellett számolnia kell  a 
támogatottnak azzal, hogy a Képviselő-testület 2 évig pénzügyi támogatás  iránti pályázat 
benyújtásából kizárja az érintett szervezetet. 

3.) A Képviselő-testület kötelezi az általa támogatott helyi önszervező közösségek vezetőit arra, hogy 
ezen határozattal megállapított, az önkormányzat 2015. évi költségvetése saját bevételei terhére 
finanszírozott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról (a hatályos vonatkozó önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint) számoljon el.  
Végrehajtás határideje:  2015. október 31. 
Végrehajtásért felelős:  helyi önszerveződő közösségek vezetői 
Beszámolás határideje:  pályázat benyújtásakor 

4.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi 
Iroda Vezetőjét, hogy ezen határozattal jóváhagyott, szervezetenkénti támogatási kereteket az 
önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse be. 

Végrehajtás határideje:  4.) pont:   folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   4.) pont    Kató Pálné jegyző és általa 

                        Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
      Beszámolás határideje:   a végrehajtást követő soros testületi ülés időpontja 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Pályázatot benyújtott civil szervezetek vezetői (Helyben) 
- Fogó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a …/2015. (I. 30.) Ökt határozathoz 
 

Civil szervezetek 2015. évi pályázati igénylése 
                  

 
 

Civil szervezet megnevezése 

 
2014. évi  
megítélt 

támogatás összege  
(Ft-ban) 

2015. évi igénylés  
2015. évi javasolt 

támogatás összege 
(Ft-ban) 

 
2015. évi jóváhagyott 

támogatás 
összege Ft-ban 

 
 

Pályázati  
azonosító száma 

 
 

Pályázati összeg 
(Ft-ban) 

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

1.995.000 
1.875.000 
     60.000 
     60.000 

 
 

C.Sz.T-2/2015. 

2.500.000 
2.350.000 
     75.000 
     75.000 

2.000.000 
1.880.000 
     60.000 
     60.000 

 

Mozgáskorlátozottak Csm-i Egyesülete    120.000 C.Sz.T-3/2015.    200.000    120.000  

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület   200.000 C.Sz.T-4/2015.    200.000   200.000  

Csanyteleki Polgárőr Egyesület   350.000 C.Sz.T-6/2015.    375.000   375.000  

Csanyteleki Sporthorgász Egyesület     60.000      C.Sz.T-5/2015.    100.000     60.000  

Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület     50.000 C.Sz.T-1/2015.    200.000     50.000  

„Új Élet” Vadásztársaság ---      C.Sz.T-7/2015.    100.000     60.000  

Összesen:               2.775.000                3.675.000                2.865.000  

 
 


