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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. március 30-ai rendes ülésére 

a civil szervezetek 2015. évi támogatási rendjéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A civil szervezetek támogatása önkormányzatunk részéről továbbra is elen-

gedhetetlen, a civil szervezetek közéletben betöltött hangsúlyos szerepe mi-

att. Látnunk kell azt is, hogy az EU is nagy hangsúlyt helyez ezen szervezetek 

pályázatokon keresztül történő támogatására, ezért elsősorban a civilek pá-

lyázatokon történő részvételét kell szorgalmazni, és lehetőségeink szerint tá-

mogatni. Önkormányzatunk 2015. évi költségvetése csak takarékos gazdál-

kodással tartható, az előző évek támogatási gyakorlatát folytatni, a gazda-

sági környezet kedvezőtlen változása miatt, felelős döntéshozók részére nem 

javaslom. 

Tekintettel arra, hogy közpénzből csak bejegyzett egyesület támogatható, a 

testületnek először a bejegyzett civil szervezetek támogatásáról kell határoz-

nia. Amennyiben az erre a célra a költségvetési rendeletünkben előirányzott 

keretből marad egy bizonyos összeg, azt a 2. számú határozati javaslatban 

előterjesztett módon javaslom felhasználni. Az előterjesztés a 2015. március 18-

i képviselő-testületi egyeztetés alapján készült. 

Kérem a Tisztelt Testületet, hozza meg döntését. 

 

I. Határozati javaslat 

…/2015. (III. 30.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a bejegyzett 

helyi civil szervezeteket a 2015. évben az alábbi összegekkel támogatja: 

 

Civil szervezet Támogatás ft. 

1. Asztalitenisz Klub      50.000 

2. Tokodi Gazdakör    120.000 

3. Tokodi Polgárőr Egyesület    300.000 

4. Tokodi Borkultúra Egyesület      40.000 

5. TEKH Egyesület      60.000 

6. Tokod Faluközösségi Egyesület      70.000 

7. Tokod Sport Egyesület 1.100.000 

8. Tokodi Üveggyár Sport Club      50.000 

9. Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület      50.000 

Összesen 1.840.000 
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A támogatás összege az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015.(III. 19.) önkormányzati rendelet „egyéb működési célú támogatás ál-

lamháztartáson kívülre” soron rendelkezésre áll. 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződések aláírására a következő lényeges fel-

tételek meghatározásával: 

- a támogatás kizárólag a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásá-

nak rendjéről szóló 7/2010. (IV. 27) önkormányzati rendelet 1. §-ában 

meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó kiadásra használható 

fel, mely kiadási tételeket a támogatási szerződés részletesen tartalmaz-

za, 

- a támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződésben kell 

rögzíteni, figyelemmel az Önkormányzat likviditási helyzetére és a tá-

mogatási kérelemben megjelölt célok megvalósításának időpontjára, 

- a civil szervezet a támogatás felhasználásáról 2016. február 15-ig köte-

les – a pénzügyi bizonylatok becsatolása mellett - írásban elszámolni. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a támogatási szerződések aláírására a döntést követő 30 napon 

belül 

 

 

II. Határozati javaslat 

…/2015. (III. 30.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot, hogy döntsön a helyi civil szerveződések te-

vékenységének 2015. évi segítéséről, az alábbi szempontok figyelembevéte-

lével: 

A 2015. évi költségvetési rendeletben az erre a célra elfogadott előirányzat-

ból, a bejegyzett civil szervezetek támogatására meghatározott támogatást 

követően fennmaradó 1.160.000 forintból, kizárólag konkrét önkormányzati 

feladatokra igényelhető pénzeszköz. A támogatandó tevékenységek köre a 

következő: 

- Az önkormányzat által szervezett rendezvényekre felkért helyi közremű-

ködők engedélyezett, és igazolt költségei. 

- Tokod kulturális értékeit bemutató kiállításokon való részvétel. 

- Az önkormányzat közrendvédelmi, népjóléti, környezetvédelmi, oktatá-

si, kulturális, és sportfeladatainak ellátását segítő tevékenység. 

2. Az igényelhető éves keretösszeg: 

 

Babavarró Szakkör      50.000 Ft 

Batik Szakkör       40.000 Ft 

Borvirág Táncegyüttes      40.000 Ft 

Csillagfény Mazsorett Csoport   150.000 Ft 

Csizmahíja Néptánccsoport     30.000 Ft 



dr. Egervári  László Vöröskereszt Szervezet   70.000 Ft 

Gardellaca Kórus     350.000 Ft 

Ízisz Gyöngyszemei Hastánccsoport    80.000 Ft 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub      50.000 Ft 

PÁ-DI-DI Együttes       70.000 Ft 

Szent Márton Karitász     100.000 Ft 

Szivárvány Társaskör      80.000 Ft 

„Barátság”  Nyugdíjas Klub Tü.     50.000 Ft 

összesen:             1.160.000 Ft 

 

Felelős: a PEB elnöke 

Határidő: folyamatos 

      

 

Tokod, 2015. március 20. 

 

   Tóth Tivadar 

polgármester 

  


