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ELŐTERJESZTÉS 
a 2021. márciusi ülésre 

 
Tárgy: Beszámoló a 2020. évben támogatásban részesült civil szervezeteknek megítélt támogatás 
elszámolásáról 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020. (II. 13.) számú önkormányzati rendeletében a kulturális és sport szervezetek 2020. évben történő 
támogatására összesen 8 600 000 Ft-ot különített el. 
 
A Humánpolitikai Bizottság és a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság a civil szervezeteknek 
nyújtott támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
2020. február 21. napján pályázatot írtak ki. A felhívásra 15 pályázat érkezett be, melyek bírálatát követően a 
Bizottságok 11 egyesületet és 4 alapítványt részesítettek támogatásban, összesen 8 100 000 Ft összegben. 
 
A Kistarcsa Város Önkormányzata és a támogatott szervezetek között megkötött támogatási szerződések 
rögzítik az elszámolás módját és határidejét. Az alapítványi pályázók elszámolásának határideje 2021. február 
6. volt, a támogatási összeggel mind a 4 alapítványi pályázó rendben elszámolt. A 11 egyesületi pályázó közül 
8 egyesület egy részletben, 3 egyesület két részletben igényelte a támogatást. A 2020. évre kapott támogatási 
összeg 50-%-kal történő elszámolás határideje 2020. szeptember 10. napja volt. A második részlet 
elszámolásának, valamint az egy összegben támogatást igényelt szervezetek elszámolási határideje 2021. 
március 10. volt.  
 
A támogatás összegével Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 
támogatásokról szóló 41/2011. (IX.23) rendeletének 10. §-ban foglaltak szerint kell elszámolni.  
 
A támogatott civil szervezetek a szerződésben leírtaknak és a mellékletben foglaltak szerint határidőben 
elszámoltak.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága  

- az ADGAR Sport és Rekreációs Egyesület 
- az AQUILA DANCE Sportegyesület 
- az Attila Nyilai Egyesület 

 



- a Fenyvesliget Egyesület 
- a Kistarcsai Kulturális Egyesület 
- a Kistarcsai Városi Sport Club 
- Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club 
- a Magyar Dámalovas Egyesület 
- Marcipán Tánc és Fitnesz Egyesület 
- a Villámtánc Kulturális, Művészeti, Sport és Tánc Egyesület 
- V.U.K. Vízilabda és Úszóklub SE 

 
2020. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 
 „ A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel” 
 
 
 
Kistarcsa, 2021. március 18. 
 
 

 

        Juhász István 
        polgármester 

 


