KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Telefon: (28)- 507-132
„Nyílt ülésen tárgyalandó”

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2019. február 27-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a 2018. évben támogatásban részesült alapítványoknak megítélt támogatás
második részletének elszámolásáról
Érintett Bizottság: Humánpolitikai Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság!
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendeletében a kulturális és sport
szervezetek részére 8 100 000 Ft-ot különített el a 2018. évben történő támogatásukra.
A Humánpolitikai Bizottság a civil szervezeteknek nyújtott támogatások rendjéről szóló
41/2011. (IX.23.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 2018
februárjában pályázatot írt ki. A 13 beérkezett pályázat alapján a Bizottság mind a 13
szervezetet támogatásban részesítette, melyek közül a „Közösen Értük” Alapítványnak, a
Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítványnak, a Nektár Alapítványnak, valamint a Dömötör
Alapítványnak a Képviselő-testület felé szükséges elszámolnia.
A megkötött „Támogatási Szerződés” rögzíti az elszámolás módját és határidejét. A 2018.
évre kapott támogatási összeg 50-%-kal történő elszámolás határideje 2018. szeptember 10.
volt, míg a második részlet elszámolásának határideje 2019. február 6.
A támogatás összegével Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati támogatásokról szóló 41/2011. (IX.23) rendelet 10§-ban foglaltak szerint kell
elszámolni:
(1)

a) Amennyiben két részletben kerül folyósításra a támogatás, a támogatott
szervezetek a február 28-ig kiírt pályázaton nyert támogatás felhasználásáról a
tárgyévben két részletben, beszámoló benyújtásával kötelesek elszámolni, a
támogatási szerződésnek, illetve a számviteli és adózási jogszabályoknak
megfelelően. Az elnyert támogatás első részéről legkésőbb tárgyév szeptember 10-ig,
a fennmaradó támogatásról legkésőbb következő év március 10-ig kell elszámolni az
elszámolás időpontjáig keletkezett számlákkal. A támogatás felhasználásáról szóló
elszámolás határidejét a döntéshozó módosíthatja.

b) Amennyiben egy összegben kerül sor a támogatás folyósításra a teljes elnyert
támogatás felhasználásáról legkésőbb a tárgyévet követő év március 10-ig kell
elszámolni az elszámolás időpontjáig keletkezett számlákkal. A támogatás
felhasználásáról szóló elszámolás határidejét a döntéshozó módosíthatja.
(2)

A hiányos vagy pontatlan elszámolás korrigálására a támogatottaknak egy
alkalommal, a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül
a polgármester hiánypótlási lehetőséget biztosít.

(3)

A szervezeteknek a támogatást azt követő 60 napon belül vissza kell fizetniük, ha
megállapítást nyert, hogy
a) a hiánypótlást nem teljesítették, vagy
b) nem voltak jogosultak a támogatás igénybevételére.

(4)

Az elszámolásnak a 4. sz. melléklet szerint tartalmaznia kell:
a) a támogatott szervezet nevét, székhelyét, a képviselő nevét;
b) a megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználását
c) a kérelemnek/pályázatnak megfelelően a támogatásból megvalósított
feladatokról, tevékenységről szóló írásos szakmai beszámolót, amely
tartalmazza a támogatott cél pontos leírását, időpontját, helyszínét és a
résztvevők létszámát valamint a hiteles dokumentációkat.
d) A számviteli és adózási követelményeknek megfelelően összeállított
pénzügyi beszámolót, melynek tartalma:
- kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása (5. sz melléklet)
e) Számlák másolati példányát, amely tartalmazza az alábbiakat, illetve
amely megfelel az alábbi feltételeknek:
• tartalmazza a működési célú támogatásokat (pl.: közmű díjak,
tisztítószerek …)
• tartalmazza a nem működési célra kapott támogatásokat. (pl.: telefon,
posta …)
• külföldi pénznemben kiállított számlák esetében feltüntetésre került
rajta a devizaárfolyam
• vendéglátáshoz kapcsolódó számlák esetében csatolásra került hozzá a
résztvevők névsora

(5)

Amennyiben a támogatás 8. § (4) bekezdésének a) pontja szerint folyósított első
részletére vonatkozó elszámolással kapcsolatban benyújtott beszámoló a hiánypótlás
ellenére sem teljes, a pályázó a támogatás második részletére nem jogosult.

(6)

A Bizottság a 10. § (3) bekezdése alapján visszafizetett, illetve a 10. § (5) bekezdése
alapján ki nem fizetett támogatási összegre új pályázatot írhat ki.

A támogatott alapítványok határidő szerint és a szerződésben vállaltaknak megfelelően,
pontosan számoltak el.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:

Határozati javaslat
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány,
- a Nektár Alapítvány,
- a „Közösen Értük” Alapítvány, valamint
- a Dömötör Alapítvány
2018. évi támogatás második részletének felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester

„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel”

Kistarcsa, 2019. február 12.
Solymosi Sándor
polgármester

1. melléklet

Táblázat az alapítványok 2018. évi támogatásának elszámolásról
Támogatott
szervezet

2018. évre igényelt
támogatás

Felhasználás

2018. évre odaítélt
támogatás

Támogatás
50%-a

2018. évi
támogatás
második
részletéből
elszámolt összeg

"Közösen Értük"
Alapítvány

400 000 Ft

2018. évi programok
költségeinek támogatása

400 000 Ft

200 000 Ft

200.000 Ft

400.000 Ft

Kistarcsai
Internáltak
Emlékéért
Alapítvány

400 000 Ft

az internálótábor és Kistarcsa
népszerűsítésének támogatása

300 000. Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

300 000 Ft

1 073 340 Ft

536 670 Ft

536 670 Ft

1 073 340 Ft

1 026 660 Ft

513 330 Ft

513 330 Ft

1 026 660 Ft

2 800 000 Ft

1 400 000 Ft

1 400 000 Ft

2 800 000 Ft

Nektár Alapítvány

1 124 594 Ft

Dömötör Alapítvány

1 026 660 Ft

Összesen

2 951 254 Ft

Simándy József Ált. Isk.
támogatása céljából 374 595
Ft, illetve az iskola egyéb
programjaira 698 745 Ft
A gyermekek komplex
személyiségfejlesztését
elősegítő mozgásos, értelmi,
és szerepjáték fejlesztő
eszközök beszerzésének
támogatása

2019. évben
összesen
elszámolt összeg

