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Előterjesztés száma: 25/2021.   

Iktatószám: H/367-1/2021. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. február 11-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: A 2020. évben pénzügyi támogatásban részesített szervezetek (civil szervezetek, 

helyi önszerveződő közösségek, egyházak) önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolójának elfogadása 

 

 

 

 

Előkészítette:   Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

  

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Képviselő-testület 2021. évi Munkaterve értelmében a február 11-i rendes ülés napirendjén 

szerepelt volna a 2020. évben pénzügyi támogatásban részesített szervezetek (civil szervezetek, 

helyi önszerveződő közösségek, egyházak) önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolójának elfogadása tárgyú előterjesztés. Tekintettel arra, hogy a koronavírus 

világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet még jelenleg is tart, ezért a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján a Képviselő-testület származékos jogkörében eljárva polgármesteri 

döntés meghozatalára kerül sor úgy, hogy azt jelen esetben is előzetesen egyeztetettük a 

Képviselő-testület tagjaival.  

 

2020-ban – szintén veszélyhelyzeti döntésként – a 6/2020. (IV. 30.) Polgármesteri határozattal 

lettek támogatva az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2017. 

(10.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) eljárási szabályainak megfelelően az 

annak személyi hatálya alá tartozó szervezetek az alábbiak szerint:  

 

Támogatott 

 pályázó neve, 

székhelye 

 

Pénzügyi 

támogatás 

összege 

Pénzügyi 

támogatás 

engedélyezett 

felhasználási 

célja, 

határideje, 

ütemezése 

A 

támogatáss

al való 

elszámolás 

módja, 

ideje 

 

Elszámolt Visszafizetett 

összeg 

Balázs Judit 

2111 Szada 

Árpád utca 26. 

60 000 Ft 

ételhordók módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31. 

  

Kandalló 

Családműhely 

(Bazsik Ádám) 

2111 Szada 

Margita utca 89. 

79 494 Ft 

 

Margit utcai 

piknik-

összetartóbb 

közösség 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 

 2 200 Ft 

Életfa a 

Gyermekekért 

Alapítvány 

2111 Szada 

Dózsa György út 

63. 

1 701 150Ft 

-kültéri 

tornapálya II. 

ütem 

 

-kültéri 

játszóhely 

kialakítása 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 

  

Kovács Ágoston 

2111 Szada 
720 000 Ft 

 

 

működési 

költség 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 

  

Közhasznú Kult. 

Alapítv. 

Szadáért 

  6 692 250 Ft 

 módja:  

Számla és 

szöveges 

 1 992 830 Ft 
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2111 Szada 

Dózsa György út 

41. 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31. 

Margita Otthon 

Alapítvány 

2111 Szada 

100 000 Ft 

projektor módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31. 

  

MBSZ Nonprofit 

Közhasznú Kft 

2111 Szada 

Földvár utca 5 

422 856 Ft 

Terápiás 

lovaspálya 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 

  

Népi 

Mesterségek Pest 

m. Egyesülete 

2111 Szada 

Dózsa György út 

90. 

725 000 Ft 

hímző tábor módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31. 

  

Prókai Orsolya 

2111 Szada 

Dózsa György út 

54. 

50 000 Ft 

programsoro-

zat szervezés 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 

  

Szadáért 

Polgárőr 

Egyesület 

2111 Szada 

Rákóczi utca 4. 

 

4 500 000 Ft 

működés 

+gépjármű 

beszerzés 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31. 

 200 000 Ft 

SZADAFESZT 

KÖZÖSSÉGSZ

ÉPÍTŐ 

EGYESÜLET 

2111 Szada Széki 

utca 2/B 

990 500 Ft 

 módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 

  

Szadai 

Keresztény 

Szülők Köre 

2111 Szada 

Várdombi utca 

2/a 

170 000 Ft 

Szülői kör 

rendezvényire  

előadói díjak 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 

 94 000 Ft 

Szadai Kiskert 

Tul.Szől.és 

Bor.Egyesület 

2111 Szada, 

Margita u.47. 

400 000 Ft 

közösségi élet 

megszervezése 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 
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Szadai Meseház 

Kulturális 

Alapítvány 

2111 Szada 

Korizmics utca 

32. 

2 200 000 Ft 

játszótér 

felújítási 

költségei, 

kazán csere és 

kéményfelújí-

tás 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 

  

Szadai Sport 

Egyesület 

2111 Szada Dózsa 

György út 88. 

9 400 000 Ft 

Sportcentrum 

fenntartása, 

szakosztály 

működtetése 

programok-

rendezvények 

megvalósítása 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 

  

Szadai Szólamok 

Nagyközségi 

Énekkar 

2111 Szada Dózsa 

György út 63. 

344 240 Ft 

tagok számára 

fellépő ruha 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 

  

 

 

 

 

 

 

 

Székely Bertalan 

Óvoda 

Kulturális 

Közhasznú 

Alapítvány 

2111 Szada Dózsa 

György út 63. 

500 000 Ft 

 módja:  

Számla és 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 

  

Tábor Alapítvány 417 500 Ft 

szórólapok, 

Örömhír 

napközis tábor 

szervezése 

módja:  

Számla és 

szöveges 

beszámoló 

ideje:  

2021.01.31 

  

 

Az Ör. 8. § (1) és (3) bekezdése értelmében a támogatott a támogatás felhasználásáról a 

támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni, azaz a támogatás 

felhasználását követő 45 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 15-éig. A 

támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi iroda, illetve belső ellenőrzés útján – a bemutatott 

számlák alapján – ellenőrzi.  

 

Az elszámolások ellenőrzése megtörtént. A támogatás összegét minden esetben a 

pályázatban megjelölt, és a támogatási szerződésben szereplő célokra használták fel a 

pályázók. A fel nem használt összegek a fenti táblázatban megjelöltek szerint 

visszautalásra kerültek.  
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A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta.  

 

Szada, 2021. február 11.  

 Pintér Lajos             

polgármester 

 

 

 

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

…/2021. (II. 11.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

 

Szada Nagyközség Polgármestere - az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 

szóló 14/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésében meghatározott 

feladatának eleget téve - a 2020. év során pénzügyi támogatásban részesített civil szervezetek, 

helyi önszerveződő közösségek, egyházak 2020. évi támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi 

elszámolását elfogadja. 
 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 


