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Tárgy: Döntés a civil szervezetek 2021. évi támogatásának pályázati kiírására beérkezett 

pályázatokról 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága és Sport, Közlekedési és 
Közbiztonsági Bizottsága (továbbiakban: Bizottságok) az önkormányzati támogatások rendjéről 
szóló 41/2011. (IX.23.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján a civil szervezetek 
támogatására 2021. február 26-án pályázati felhívást írt ki, 2021. március 8-i beadási határidővel. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 16.) számú 
rendeletében Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági 
hatáskörében megítélendő pályázati támogatási keretösszeg: 8 600 000 Ft. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja alapján 
a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át alapítványi forrás átvétele és átadása, ezért az 
alapítványok támogatására az érintett Bizottság csak javaslatot tehet, majd azt döntésre továbbítja 
a Képviselő-testület felé.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint: 
„ (4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 
A hivatkozott törvény értelmében a veszélyhelyzet fennállásáig a Bizottságok és a Képviselő-
testület helyett minden benyújtott pályázat esetében Kistarcsa Város Polgármestere hozza meg a 
döntést.  
 
A pályázati felhívásra összesen 17 db pályázat érkezett be, amelyből 5 db alapítványi és 12 db 
egyesületi. Közülük 1 db, a Magyar Macskamentő Alapítvány pályázata nem támogatható 
tekintettel arra, hogy a pályázatban megjelölt pályázati cél nem áll összhangban a pályázati 
felhívásokban foglaltakkal. A Polgármesteri Hivatal a pályázati anyagok ellenőrzését követően 
kikérte a Bizottságok elnökeinek javaslatát a szervezetek támogatására vonatkozóan. Az összesített 
pályázati adatokat tartalmazó táblázat, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, 
magában foglalja a Bizottsági elnökök támogatási összegről szóló javaslatait is. 
 
A többi szervezet pályázati anyaga megfelelt az előírásoknak, a szükséges mellékleteket is 
csatolták. 

 



 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem:  

 
1. sz. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján az ADGAR Sport és Rekreációs Egyesületet a Sport, Közlekedési és 
Közbiztonsági Bizottság elnökének javaslata alapján – „Fejlődő közösség” sportolási 
lehetőségek, nyugdíjas sporttábor, egészségmegőrző előadások, rekreációs foglalkozások 
programjának támogatásának céljából – 250 000 Ft támogatásban részesíti a 
„Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére és aláírja a támogatási 
szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 

2. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján az AQUILA DANCE Sportegyesületet a Sport, Közlekedési és 
Közbiztonsági Bizottság elnökének javaslata alapján – „Az egyesület működési költségeinek, 
versenyzők felszerelésének, eszközök, marketing tevékenység támogatása” programjának 
támogatásának céljából – 200 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági és 
Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében megítélendő pályázati 
támogatási keretösszeg” előirányzat terhére és aláírja a támogatási szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 

3. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a Kistarcsai Városi Sport Clubot a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági 
Bizottság elnökének javaslata alapján – „Az egyesület működési és beruházási költségeinek 
támogatása 2021. évben” programjának támogatásának céljából – 1 100 000 Ft 
támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági 
Bizottsági hatáskörében megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére 
és aláírja a támogatási szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 



 
4. sz. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Clubot a Sport, Közlekedési és 
Közbiztonsági Bizottság elnökének javaslata alapján – „Az egyesület kiesett bevételeinek 
enyhítése a COVID-19 időszakában” programjának támogatásának céljából – 1 100 000 Ft 
támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági 
Bizottsági hatáskörében megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére 
és aláírja a támogatási szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 

5. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a Magyar Dámalovas Egyesületet a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági 
Bizottság elnökének javaslata alapján – „Lovas hagyományunk védelme” lovas eszközök 
beszerzése, lovas pálya felújítása, működési költségek támogatása programjának 
támogatásának céljából – 300 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági és 
Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében megítélendő pályázati 
támogatási keretösszeg” előirányzat terhére és aláírja a támogatási szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 

6. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Egyesületet a Sport, Közlekedési 
és Közbiztonsági Bizottság elnökének javaslata alapján – „Az egyesület működési és 
beruházási költségeinek támogatása 2021. évben” programjának támogatásának céljából – 
200 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és 
Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” 
előirányzat terhére és aláírja a támogatási szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 
 
 
 



7. sz. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a Villámtánc Kulturális, Művészeti, Sport és Táncegyesületet a Sport, 
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság elnökének javaslata alapján – „Az egyesület 
működési támogatása és sporthoz kapcsolódó közösségépítés, egészségügyi tevékenységének 
segítése” programjának támogatásának céljából – 200 000 Ft támogatásban részesíti a 
„Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére és aláírja a támogatási 
szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 
 

8. sz. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a V.U.K. Vízilabda és Úszó Klubot a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági 
Bizottság elnökének javaslata alapján – „A kistarcsai V.U.K. SE támogatása” programjának 
támogatásának céljából – 1 000 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági 
és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében megítélendő pályázati 
támogatási keretösszeg” előirányzat terhére és aláírja a támogatási szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 
 

9. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján az Attila Nyilai Egyesületet a Humánpolitikai Bizottság elnökének 
javaslata alapján – „Az egyesület 2021. évi programjainak, működésének támogatása” 
programjának támogatásának céljából – 200 000 Ft támogatásban részesíti a 
„Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére és aláírja a támogatási 
szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 
 
 



10. sz. Határozati javaslat 
 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a Fenyvesliget Egyesületet a Humánpolitikai Bizottság elnökének javaslata 
alapján – „Közösségépítés 2021-ben – rendezvények, közösségi terek” programjának 
támogatásának céljából – 350 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági és 
Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében megítélendő pályázati 
támogatási keretösszeg” előirányzat terhére és aláírja a támogatási szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 
 

11. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a Kistarcsai Kulturális Egyesületet a Humánpolitikai Bizottság elnökének 
javaslata alapján – „Az egyesület 2021. évre tervezett főbb programjainak támogatása” 
programjának támogatásának céljából – 900 000 Ft támogatásban részesíti a 
„Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére és aláírja a támogatási 
szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 

12. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a Villámtánc Kulturális, Művészeti, Sport és Táncegyesületet a 
Humánpolitikai Bizottság elnökének javaslata alapján – „Az egyesület működési támogatása 
és közhasznú tevékenységének segítése, közösségépítés, művészeti tevékenységek ápolása” 
programjának támogatásának céljából – 100 000 Ft támogatásban részesíti a 
„Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére és aláírja a támogatási 
szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 
 
 



 
13. sz. Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a Dömötör Alapítványt a Humánpolitikai Bizottság elnökének javaslata 
alapján – „Korszerű módszerekkel, eljárásokkal az óvoda-iskola átmenet megsegítésére” 
programjának támogatásának céljából – 820 000 Ft támogatásban részesíti a 
„Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére és aláírja a támogatási 
szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 

14. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítványt a Humánpolitikai 
Bizottság elnökének javaslata alapján – „Emléktáblák, cikkek, tisztelegve az emlékekért” 
programjának támogatása céljából – 200 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai 
Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében megítélendő 
pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére és aláírja a támogatási szerződést.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 

15. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a „Közösen Értük” Alapítványt a Humánpolitikai Bizottság elnökének 
javaslata alapján – az Alapítvány 2021. évre tervezett programjainak támogatása céljából – 
450 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és 
Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” 
előirányzat terhére és aláírja a támogatási szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a Nektár Alapítványt a Humánpolitikai Bizottság elnökének javaslata 
alapján – „Simándy 2021. gyermekei’ programjának támogatása céljából – 900 000 Ft 
támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági 
Bizottsági hatáskörében megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére 
és aláírja a támogatási szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 

17. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján a Magyar Macskamentő Alapítvány pályázatát elutasítja a következő 
indokkal:  
A pályázatban megjelölt pályázati cél nem áll összhangban sem a Humánpolitikai Bizottság, 
sem a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság által kiírt pályázati felhívásokban 
foglaltakkal. A pályázat keretében megvalósítani kívánt cél nem bővíti a város oktatással, 
közművelődéssel kapcsolatos szolgáltatásainak körét, színesíti Kistarcsa oktatási és 
kulturális életét, és nem bővíti a város sporttal kapcsolatos szolgáltatásainak körét és 
színesítve Kistarcsa sportéletét. 
    
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 
 
 
„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel” 
 
Kistarcsa, 2021. március 18. 
 

Juhász István 
polgármester 


