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„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére 
 
Tárgy:  Döntés a civil szervezetek 2019. évi támogatásának pályázati kiírására beérkezett 

alapítványi pályázatokról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága az önkormányzati 
támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX.23.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) 
alapján a civil szervezetek támogatására 2019. február 26-án pályázatot írt ki, amelyre 2019. 
március 11-i beadási határidővel 14 pályázat érkezett be, amelyből 4 alapítványi. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) számú 
rendeletében a Humánpolitikai Bizottság 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 a Bizottság csak javaslatot tehet, majd azt 
döntésre továbbítja a Képviselő-testület felé. 
 
Valamennyi szervezet pályázati anyaga megfelelt az előírásoknak, a szükséges mellékleteket 
csatolták. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem:  
 
  

 



1. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a Dömötör 
Alapítványt – az óvodai zenei és a vizuális nevelés változatosabb tapasztalási 
lehetőségeinek megteremtése támogatásának céljából – 825.000,- Ft támogatásban 
részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási 
keretösszeg” előirányzat terhére. Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés 
aláírására. 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Solymosi Sándor, polgármester 
 

2. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a Kistarcsai 
Internáltak Emlékéért Alapítványt – ismeretterjesztő programok szervezése, a tábor 
történetének határon túl is történő megismertetése támogatásának céljából – 300.000,- 
Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő 
pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére. Felhatalmazza a polgármestert a 
Támogatási szerződés aláírására. 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Solymosi Sándor, polgármester 
 

3. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a „Közösen Értük” 
Alapítványt – az alapítvány 2019. évre tervezett programjainak támogatása céljából – 
400.000,- Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére. Felhatalmazza a 
polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Solymosi Sándor, polgármester 
 

4. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a Nektár 
Alapítványt – a Simándy József Általános Iskola és AMI 2019. évi programjának, és 
hangszervásárlásának támogatása céljából – 825.000,- Ft támogatásban részesíti a 
„Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” 
előirányzat terhére. Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Solymosi Sándor, polgármester 
 
„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel” 
 
Kistarcsa, 2019. március 26. 
 

Csampa Zsolt 
Humánpolitikai Bizottság elnöke 


