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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2019. (04. 25.) számú határozata 

alapján a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola helységeinek bérbe adásából 2019. január 

1-től 2019. december 31-ig befolyó összeget az Életfa a gyermekekért Alapítvány (a 

továbbiakban: Alapítvány) részére önkormányzati támogatásként átadta 2019. évben az 

alábbiak szerint. 

 

A 2019. évi bevétel, mindösszesen 2.335.500 Ft két részletben került átutalásra az 

Alapítvány számlájára:   

I. 2019.07.08. 1.140.000 Ft 

II. 2019.12.23. 1.195.500 Ft 

 

Az Alapítvány kuratóriumának elnöke a 2020. évben bérbeadott helyiségek bérleti díjából 

befolyt összegre is a csatolt kérelme alapján tartana igényt. A 2020. I. félévében a 

bérbeadásból befolyt összeg: 1.257.500 Ft. 

 

I. Jogszabályi háttér:  

 

Szada Nagyközség Önkormányzata a közfeladatokat ellátó önszerveződő közösségek (civil 

szervezetek) egyenlő eséllyel történő pénzügyi támogatáshoz jutása érdekében rendelet 

formájában határozta meg a támogatás átadásának feltételeit. Az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló 14/2017. (10. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 

1. § (5)-(6) bekezdése értelmében az önkormányzat lehetőségeitől függően az 1. § (2) 

bekezdésében megfogalmazott célok megvalósulása érdekében az államháztartáson kívüli 

szervezetek, civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházak és a 

magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a 

költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít 

a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek, egyházak működéséhez és 

rendezvényeihez. A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a Képviselő-testület 

évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.  

 

Az Ör. 2. § (4) bekezdés II. fordulata értelmében az egyedi kérelem odaítélése iránti 

eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre 

történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység 

támogatására kell törekedni. 

 

Az Ör. további – pályázati eljárásra vonatkozó – szabályai:  

 

a) a hatáskörrel rendelkező szerv az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének 

hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb április 30-ig [3. § (1) bekezdés] 

b) pénzügyi támogatást pályázat útján az Ör. keretei között lehet igényelni [4. § (1) 

bekezdés] 

c) pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor [4. § (2) bekezdés] 

d) önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak 

maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja 

pályázatához [4. § (6) bekezdés] 

 



Az egyedi kérelem esetén az alábbi eljárásrend követendő az Ör. alapján [5. § (1)-(5) bekezdés]:  

 

a) egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve  

b) a beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a polgármester vagy a Képviselő-testület 

dönt a beérkezéstől számított 30 napon belül, képviselő-testületi döntés esetében a 

soron következő ülésén  

c) az egyedi kérelemre történő támogatás esetén 200.000 Ft alatti kérelem elbírálásáról a 

polgármester, felette a Képviselő-testület dönt 

d) a támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás 

e) egyedi kérelemnek a vis maior helyzet vagy az év elején nem tervezhető költségre 

benyújtott igény minősül 

f) a pályázati dokumentáció benyújtására (határidő kivételével), a kizárás szabályainak 

alkalmazására és az elszámolásra a pályázat keretében benyújtott támogatási 

kérelmek esetében alkalmazott eljárásrend a követendő 

 

II. A 2020-ban lefolytatott pályázati eljárás:   

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 1-jén elfogadott 

Szada Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló  

1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete 2020. évben 30 millió Ft-ot biztosított a helyi 

önszerveződő közösségek támogatására.  

 

A pályázati hirdetményt az Ör. értelmében közzétettük. A pályázat benyújtási határidő 2020. 

március 31. napja volt.  

 

Az előírt határidőig beérkezett pályázatokat a polgármester értékelte és a költségvetésben 

megállapított keret figyelembevételével azokat elbírálta, a civil támogatási keretet 

29.290.500 Ft összegben felhasználta. 

 

A 2020-as civil pályázaton az Alapítvány 5 db pályázatot nyújtott be összesen 2.042.800 Ft 

értékben, melyet a Polgármester 1.038.650 Ft összegben támogatott (az Alapítvány 2019-

es támogatási igénye 1.300.000 Ft volt, melyből 900.000 Ft összeg lett támogatva, a fentebb 

megjelölt 2019-es képviselő-testületi döntéssel együtt az Alapítvány javára nyújtott 2019-es 

támogatás összesen 3.235.500 Ft). 

 

Jelenleg 709.500 Ft összeg maradt a 2020. évi költségvetésben, az Alapítvány által 

benyújtott támogatási igény 1.257.500 Ft. 

 

Tekintettel a fentiekre kérem a tisztelt Képviselő-testület döntését a tekintetben, hogy 

• az Alapítvány által benyújtott egyedi kérelemben megjelöltek vis maior helyzetnek 

vagy az év elején nem tervezhető költségnek minősülnek-e, 

• amennyiben igen, úgy a fennmaradó 709.500 Ft összeg felhasználásáról is 

rendelkezni lehetséges, illetve 

• mivel a benyújtott kérelemben szereplő tételeket nem teljes egészében fedezi a civil 

keretben lévő összeg, ezért az idei évben befolyó bérleti díjból közvetlenül 

finanszírozhatná az Önkormányzat a fedezettel nem érintett beruházásokat.         

 

 

 



Az előterjesztés melléklete: Alapítvány benyújtott támogatási kérelme (az Ör.-nek való 

formai megfelelés még hiánypótlás alatt van) 

 

 

Szada, 2020. július 16. 

 

 

 

 Pintér Lajos           

polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI-JAVASLAT 

 

…/2020. (VII. 23.) KT-határozat  

 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló 14/2017. (10. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 

5. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva - az Életfa a gyermekekért Alapítvány 

által benyújtott egyedi támogatási kérelem ügyében úgy dönt, hogy a kérelemben foglaltakat az 

Ör. 5. § (4) bekezdése értelmében év elején nem tervezhető költségnek minősíti, ezért a 10 db 

tablet beszerzését az Önkormányzat 2020. évi költségvetése helyi önszerveződő közösségek 

támogatása előirányzata terhére 662.500 Ft összegben támogatja. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a kérelemben szereplő további beruházásokat 

(udvari homokozó, biokert kialakítása, kerti asztallap padokkal) saját beruházásban kívánja 

megvalósítani, annak költségeit az Önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási 

kiadásai terhére biztosítja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 


