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Ikt.sz.: H/2515/2022.                           Előterjesztés száma: 7/2023.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. január 26-i rendes ülésére 

Előterjesztés tárgya: 

Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő 

közösségek önkormányzati támogatását célzó 2023. évi pályázatok 

kiírásáról 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Készítette: Wilk Andrea HR referens  

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző  

Tárgyalja: 

 
 

Pénzügyi Bizottság 

Humánügyi Bizottság 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség (a pályázati alapok keretösszegeinek 

meghatározása költségvetést érintő rendelkezés!) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. költségvetési évtől Civil Pályázati 

Alapot hozott létre azzal a céllal, hogy a helyi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, egyházak 

és magánszemélyek) részére pénzügyi támogatást biztosítson a helyi lakosok érdekében végzett 

tevékenységükhöz és rendezvényeikhez. 

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 2/2021.(I.28.) 

önkormányzati rendelet részletesen szabályozza a pályázat feltételeit, ezen belül a támogatható célok 

nem taxatív felsorolását, a támogatható személyek, szervezetek körét, a támogatások elbírálását, a 

támogatási szerződések megkötésének rendjét, valamint a támogatással történő elszámolás 

kötelezettségét és szabályait. 

A rendelet nem nevesíti külön, de elviekben nem is zárja ki, hogy a Szadán működő civil szervezetek, 

egyesületek működésük feltételeinek biztosítására is pályázhatnak. 

 
A 2022. évben 19.300.000,-Ft keretösszegű Civil Pályázati Alapból (a továbbiakban: Civil Alap) az egy 

évvel ezelőtti 11/2022.(I.27.) KT-határozat: 

a) 7.000.000,-Ft-os keretet biztosított az eseti rendezvények, programok támogatására, amely 

keretből egy pályázó legfeljebb bruttó 400.000,- Ft erejéig részesülhetett (a pályázatok 

elbírálásakor előnyt kínálva a költségekből legalább 30%-o önrészt vállaló pályázóknak) , 

b) 7.800.000,-Ft-os keretre a Szadai Sport Egyesület nyújthatott be működési támogatása iránti 

pályázatot, 

c) 4.500.000,-Ft-os keretre pedig a Szadai Polgárőr Egyesület nyújthatott be működési 

támogatása iránti pályázatot. 

 

Az előbb hivatkozott KT-határozatban rögzített feltételektől – azon túl, hogy egy-egy pályázó több 

programmal is pályázhatott külön-külön (együttesen így a 400 eFt/pályázó keretet túllépő) 

önkormányzati támogatásokra - a Képviselő-testület utóbb egyetlen esetben tért el csupán: amikor 

Z/56/2022.(III.31.) KT-határozatával a Szadai Czibere Hagyományőrző Egyesület részére nem csupán 

gálaműsoruk támogatására nyújtott 400 eFt-ot, hanem további 985 eFt-ot biztosított az Egyesület 

működési költségeinek támogatására is. 

 

A Civil Keret tényleges összege tehát (a „pántlikázott” korábbi – a jövőben külön alapokból 

biztosítani kívánt – keretösszegen kívül) 2022. évben 7.000.000,- Ft volt, amelyet (a 

149/2022.(XI.24.) KT-határozattal elfogadott 2023. évi Költségvetési koncepció vonatkozó 

rendelkezése szerint) a 2023. évre LEGFELJEBB (!) 10.000.000,- Ft-ra növelten szükséges tervezni. 

(E keretösszeg tényleges, KONKRÉT mértékéről a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetése – párhuzamosan, 9/2023. sz. előterjesztésként készülő - I./ verziójának számadatai 

ismeretében, a jelen előterjesztés végén olvasható határozati javaslat elbírálásakor dönthet!) 

További 4.000.000,-Ft egyház-támogatási keretre – a rotáció elve, és a hatályos Költségvetési 

koncepció rendelkezése szerint - 2023. évben a katolikus egyház számíthat. 

 

A 2022. év során (az Éves Munkaterv ütemezése szerint készülő későbbi, koncepcionális kérdéseket 

elemző és tisztázó előterjesztések alapján) világossá vált, hogy mind a Szadai Sport Egyesületnek, 

mind pedig a Szadai Polgárőr Egyesületnek eddigiekben nyújtott működési támogatás a gyakorlatban 

puszta formalitás csupán: az elnyert önkormányzati támogatás jelentős részét ezek az egyesületek arra 

fordították, hogy abból az év során az Önkormányzat által terhükre kiszámlázott rezsiköltségeket 

kifizessék az Önkormányzatnak! 

➢ Ezért döntött úgy a Képviselő-testület (a 102/2022. sz. előterjesztésben foglaltakra figyelemmel 

116/2022.(IX.29.) KT-határozatával elfogadott Sport- és sportfejlesztési koncepciója 

megvalósulásának előfeltételei között arról is), hogy az önkormányzati tulajdonú 

sportlétesítmények 2023. évi működtetésének költség-szükségleteit, nem a Szadai Sport 

Egyesület számára – pályázatuk alapján – nyújtott önkormányzati támogatásként, hanem az 

önkormányzati tulajdonú Szada Nova Nkft. Űzleti tervében e célra a sportlétesítményeket (is) 
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működtető Társaság részére jóváhagyott önkormányzati támogatásként biztosítja. Az 

Önkormányzat egyidejűleg 2023. évtől külön Sporttámogatási keretet kíván működtetni, 

amelynek kiadási előirányzataként az Önkormányzat éves (működési!*) bevételi előirányzata 

0,5%-ának megfelelő keretösszeg tervezhető. (Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés-

tervezete I. verziójáról szóló - párhuzamosan már készülő – 9/2023. sz. előterjesztés 

számadatai szerint ez az éves keretösszeg 6.900.000,-Ft nagyságrendű lehet, amelyre az előbbi 

KT-határozat 2.5. alpontja értelmében külön pályázat írható ki. 

 

*= A jelölt szűkítő szabályt – a vagyonfelélés kockázatának kivédése érdekében – már a 

2023. évi Költségvetési koncepció építette be a tervezési előírások közé! 

 

➢ Ugyanezen az elven döntött úgy a Képviselő-testület (a 105/2022. sz. előterjesztésben 

foglaltakra figyelemmel elfogadott 117/2022.(IX.29.) KT-határozatával), hogy az 

Önkormányzat a 2023. költségvetési évtől – az előbbi KT-határozatban tételesen felsorolt – 

konkrét célokra kíván pályázatot kiírni a 2023. költségvetési évtől létesíteni kívánt külön 

Közbiztonsági Alap terhére! 

Emlékeztetésül: magát az Önkormányzat Közbiztonsági koncepcióját – és annak részeként a 

2022/2023. évi Közbiztonsági Feladattervet! – a (88/2022. sz. előterjesztésben foglaltakra 

figyelemmel elfogadott) 99/2022.(VII.14.) KT-határozat rögzíti, amely alapelvként leszögezte, 

hogy az Önkormányzat éves (működési!*) bevételi előirányzata szintén 0,5%-nak megfelelő 

keretösszeggel képezhető (azaz 2023. évben 6.900.000,-Ft nagyságrendű) Közbiztonsági Alap 

az Önkormányzat Közbiztonsági Feladatterve szerinti teendők finanszírozása szolgál! 

 

➢ A fentebb hivatkozott 116-117/2022(IX.29.) KT-határozatok azonos tartalmú 

zárórendelkezései szerint az előbbi két keretösszegre szóló pályázati kiírások tervezeteit ugyan 

a Képviselő-testület 2023. februári rendes üléseire kell/ett volna csupán elkészíteni és 

előterjeszteni, de a Képviselő-testület későbbiekben (konkrétan 2022 decemberében) elfogadott 

2023. évi Munkaterve nem véletlenül hozta egy hónappal előre e tervezetek tárgyalásának 

napirendjét is. Csupán így biztosítható ugyanis, hogy a Képviselő-testület által már január 

végén elfogadott pályázati kiírások közzététele február elején megtörténhessen, s így a február 

végéig benyújtható pályázatokról a Képviselő-testület márciusi rendes zárt ülésén születhessen 

döntés! 

 

 

II./ A döntéshez szükséges információk (rész-összegzésül) 

 

II.1. A Civil Keret pályázható keretösszege 2023. évben LEGFELJEBB bruttó 10.000.000,-Ft. 

➢ A Civil Keretre 2022. évtől rendszeresített pályázati kiírás és a pályázatkészítés, valamint 

elbírálásuk ügymenete kiállta a gyakorlat próbáját – az előterjesztés 1. sz. mellékleteként 

csatolt pályázati felhívás-tervezetben jelöljük a célszerű módosító/szövegezéspontosító 

javaslatainkat. 

 

 II.2. A Sporttámogatási Keret pályázható keretösszege 2023. évben bruttó 6.900.000,-Ft. 

➢ A Sporttámogatási Keretre szóló – az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt - pályázati 

felhívás tervezetében jelöljük a hatályos Sport- és sportfejlesztési koncepcióból adódóan 

lehetséges és szükséges tartalmi elemeket. 

 

II.3. A Közbiztonsági Alap pályázható keretösszege 2023. évben bruttó 6.900.000,-Ft. 

➢ A Közbiztonsági Alapra szóló – az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt - pályázati 

felhívás tervezetében felsoroljuk Önkormányzat Közbiztonsági Feladatterve szerinti helyi 

teendőket, továbbá a 117/2022.(IX.29.) KT-határozatban felsorolt konkrét célokat egyaránt. 

 

Az előbbiek figyelembevételével elkészített pályázati felhívás-tervezetek elfogadott verziói 

közzétételét követően, az abban foglaltak alapján nyújthatóak be a pályázatok. A tervezetek jelölt 

részéhez kérjük és várjuk az illetékes bizottságok javaslatait – amelyet majd a Véleménylapon 

adhatunk majd közre.  
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Pályázati ütemterv: 

 

1. pályázati feltételek elfogadása  2023. január 26. 

2. pályázat meghirdetése   2023. február 1. 

3. pályázatok beérkezésének határideje 2023. február 28. (10.00 óráig) 

4. pályázatok bontása    2023. február 28. (13.00 órakor) 

5. hiánypótlási határidő   2023. március 2. 

6. előterjesztés készítése KT-ülésre  2023. március 7. 

7. KT-döntés     2023. március 30. 

7. támogatási szerződések megkötése 2023. április 4-12. 

 

Az előterjesztés mellékletei: 

1. sz. melléklet: Civil Keret pályázati felhívásának tervezete 

2. sz. melléklet: Sporttámogatási Keret pályázati felhívásának tervezete 

3. sz. melléklet: Közbiztonsági Alap pályázati felhívásának tervezete 

 

Szada, 2023. január 5. 

 

 

III./ Határozati javaslat 

 

…/2023.(I.26.) KT-határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének br. ………………….,-Ft keretösszegű Civil Kerete terhére szóló pályázati felhívás 

tervezetét 

a) a 7/2023. sz. előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 

b) a 7/2023. sz. előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalom alábbi módosításaival és 

kiegészítéseivel jóváhagyja: ……………………………………… 

 

2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének br. 6.900.000,-Ft keretösszegű 

Sporttámogatási Kerete terhére szóló pályázati felhívás tervezetét 

a) a 7/2023. sz. előterjesztés 2.sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 

b) a 7/2023. sz. előterjesztés 2.sz. melléklete szerinti tartalom alábbi módosításaival és 

kiegészítéseivel jóváhagyja: ……………………………………… 

 

3./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének br. 6.900.000,-Ft keretösszegű 

Közbiztonsági Alapja terhére szóló pályázati felhívás tervezetét 

a) a 7/2023. sz. előterjesztés 3.sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 

b) a 7/2023. sz. előterjesztés 3.sz. melléklete szerinti tartalom alábbi módosításaival és 

kiegészítéseivel jóváhagyja: ……………………………………… 

 

4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon az e határozat rendelkezéseinek 

megfelelő pályázati felhívások helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 


