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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

2020. október 13-i rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/15069/2020. Tárgy: Javaslat alapítványok támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

esA Képviselő-testület a 2020. évben is kiírta a helyi egyesületek, sportegyesületek
alapítványok, valamint az országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében
résztvevő helyi sportszervezetek támogatására a "civil", illetve "sport" pályázatát. A Magyarország
helyi cmkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXK. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontja
szerint a Képviselö-testület hatásköréből nem ruházható át többek között alapftványi forrás átadása és
átvétele sem, igy az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok támogatására kiírt pályázaton
pályázatot benyujtó alapítványok támogatásáról a Képviselő-testületnek kell dönteme. Az idei civil
pályázatra - a tavalyi évhez hasonlóan - 3 alapítvány adott be pályázatot: a Liza Tanító Néni a
Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány, a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány és a Dunavarsányi
Katolikus Templom Felújítása Alapítvány. Ez utóbbi - tekintettel arra, hogy a támogatandó
rendezvénye elmaradt - a pályázatát visszavonta.

A Humánpolitikai Bizottság, mint a civil és a sport pályázat elbírálója a 2020. évi
költségvetésben a civil szervezetek működési támogatása előirányzaton elkülönitett összesen 5 millió
forintot a nyertes pályázók között az országos veszélyhelyzet hónapokig tartó fennállására tekintettel
rendhagyó módon az idei évben a 2020. október 12-ei ülésén osztja fel. Az összegszerii felosztásban a
pályázatot benyújtó 2 alapítvány is szerepel. A Mötv. fent idézett rendelkezése alapján szükséges a
Humánpolitikai Bizottság által a 2 alapitvány részére javasolt összegek Képviselö-testület általi
jóváhagyása.

A fentiek és a Humánpolitikai Bizottságjavaslata alapján kérem a határozatijavaslatok elfogadását.

Határozati "avaslat:

1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság
javaslatára a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvany
a) JProgr9mJ.ai" CFák-Madarak Világnapja, kirándulás, bábelőadás céljára)

Ft, azaz ........................... forint támogatást ítél meg a 2020.
évi költségvetés civil swrvewtek müködési támogatása előirányzat terhére.

b) mlil^ides?re (vendéglátási alapanyagok, virág, koszorú beszerzése céljára)
:.M>................ Ft, azaz ................................ forint támogatást ftél meg a 2020.

évi költségvetés civil szervezetek müködési támogatása előirányzat terhére.
Támogató a támogatást 2020. október 15. aapjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2020. januar 1. napjától 2020. december 31. napjáig tart. A tamogatási
összeggel legkésőbb 2021. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: 2020. október 31., iUetve folyamatos
Felelős: Polgármester
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2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság
javaslatára a Kossuth Lajos Cserkész AIapítvány programjaira (Vízitelepen építőtáborhoz:
építőanyag, berendezés, szakmunkadíj, élelmiszer, üdítő, szállás, program, PR koltségek
megfizetése i3p,o céljara) ........... Ft,
azaz.......................................................................................... Forint támogatást
ítél meg a 2020. évi költségvetés civil szervezetek müködési támogatása előirányzat terhére
Támogató a támogatást 2020. október 15. napjáig egy összegben átutalással teljesiti. A célok
megvalósítása 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2021. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatasi összeg
felhasználása és az Összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet

Határidő: 2020. okt6ber31., illetve folyamatos
Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

Az elŐterjesztést készítette: Portik-Cseres Eva intézmény-felügyeleti ügyintézö

Dunavarsany, 2020. október 6.
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Az előterjesztés törvényes:


