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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/6781/2021. Tárgy: Javaslat a helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok
által benyújtott 2021. évi "civil és sport pályázatok elbírálására

Dunavarsány Város Onkormányzatának Polgánnestere 2021. április 27-i napján pályázatot írt ki
a helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok, valamint az országos sportági szakszövetség
tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevö helyi sportszervezetek támogatására.

Pályázatot program- és rendezvénytámogatásra, illetve működési támogatásra nyújthattak be
azok a dunavarsányi székhelyü vagy dunavarsányÍ székhelyű tagszervezettel, Dunavarsányon működö
egyesületek, sportegyesűletek és alapítványok, amelyeket a bíróságjogerősen nyilvántartásba vett, és az
alapszabályuknak, ílletve az alapító okiratuknak megfelelö tevékenységüket ténylegesen folytatják.

A benyújtási határidö 2021. május 31-e volt. 22 szervezet adta be pályázati anyagát, a pályázati
kiírásban foglalt kritériumoknak mind a 22 szerrezet megfelelt, a szükséges mellékleteket csatolták.

Dunavarsány Város Onkormányzata a 2021. évi költségvetésében 8.000. 000, - Ft elöirányzatot
különített el a helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok, valamint 2. 000.000, - Ft
elöirányzatot az országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő
helyi sportszervezetek pályázati célú támogatására.

Az egy pályázónak nyújtható maximális támogatás: 800. OOO, - Ft, ezen belül működési
költségekre maximum: 500. 000, - Ft adható. A nyertes pályázókkal 2021. június 15-ig köt támogatási
szerzödést Dunavarsány Város Onkormányzata, a támogatási összegek átutalására legkésÖbb 2021.
júnÍus 30. napján kerül sor.

Határozati "avaslatok:

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a 1270. sz. Nautilus Vízicsapat pályázatát elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Napközis tábor, sportszerek, udítők, ajándékok) 150.000,-
Ft, azaz Százötvenezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civit
szervezetek muködési támogatása előirányzat terhére.

b) a szervezet működésére (Csónakház rezsiköltségei, őrzés, mederhasználat, tisztító- és
takaritószerek) 150. 000,-Ft, azaz Százötvenezer forint támogatást ítélek meg. a 2021.
évi költségvetés civil swrvezetek müködési támogatása előirányzat terhére.

Támogató a támogatást 2021. júiiius 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. januar 1. napjától 2021. december 31. napjaig tart. A támogatási
osszeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelös: Polgármester
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A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavéddemról és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Délegyházi Karate Sportegyesűlet Dunavarsányi Szakosztályának
pályázatát elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Edzőtáborok, terembérlet, étkezés, szállás) 250. 000, -Ft, azaz
Kettőszázötvenezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil szervezetek
működési támogatása előirányzat terhére.

b) a szervezet működésére (Terembérlet, nyomdai költség, kommunikációs költség,
munkaruha, védőfelszerelések, formaruha, nevezési díjak, tagdíjak költségei,
sporteszközök) 240. 000, -Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer forint támogatást ítélek meg a
2021. évi költségvetés civil szervezetek mifködési támogatása előirányzat terhére.

Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A tamogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárinester

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséröl szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Csujjogató Táncegyesület pályázatát elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Tánctábor, étkezés, programköltségek) 300. 000, -Ft, azaz
Háromszázezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil szervezetek
müködési fámogatása előirányzat terhére.

b) a szervezet működésére (Terembérlet, népviseletí anyagköltség) 250. 000, -Ft, azaz
Kettőszázötvenezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil
szervezetek muködési támogatása előirányzat terhére.

Támogató a támogatast 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesiti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolai. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló
27/2021. (I. 29. ) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemrol és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Dyslexiás Gyerekekért Egyesület pályázatát elfogadom, és a szervezet
programjaira (EIetmód tábor, kirándulás, étkezés, sporteszközök ajándékok) 440.000,-Ft,
azaz Négyszáznegyvenezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil
szerve^etek müködési támogatása előirányzat terhére.
Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalassal teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Cigány Irószövetség és Nemzeti Művelődési Társaság pályázatát elfogadom,
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és a szervezet működésére (Komplett asztali számítógép, monitor, klaviatúra, egér,
szoftverek) 100.000,-Ft, azaz Százezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés
civil s^rvezelek működési támogatása előirányzat terhére.
Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesfti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A tamogatási
osszeggel legkésőbb 2022. január 24. napjaig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az Ssszeggel való elszámolás a támogatasi szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzctí intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szoló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete pályázatát elfogadom, és a
szerrezet programjaira (Előadó-művészi, oktatói tiszteletdíjak, zenekar szolgáltatásának
igénybevétele, szerzői jogdíjak, terembérlet, szállás- és útiköltség, vendéglátás, étkezés a
fellépőknek, papír-irószer irodaszer, takarítószer, ) 490. 000,-Ft, azaz Négyszázkilencvenezer
forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil swrvezetek müködési támogatása
előirányzat terhére.
Tamogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben atutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összcggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azoniial

Felelős: Polgármester

A veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Dunavarsányi Jump Fit DSE pályázatát elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Családi programok szervezéséhez: sporteszközök,
szórólapok, rászoruló helyi gyermekek táboroztatása, programokhoz szükséges
dfszlet, eszközök beszerzése, plakátuk készítése, egyesületi pólók készftése,
reprezentációs költségek, megvendégelés, előadói dijak) 150.000,-Ft, azaz
Százötvenezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil szervezetek
muködési támogatása előirányzat terhére.

b) a szervezet működésére (Terembérlet, sportszerek, sporteszközök, berendezési
tárgyak) 200. 000, -Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi
költségvetés ctvtt sierveielek muködési támogatása előirányzat terhére.

Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben atutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2021. január 24. napjáig kell elszamolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésck hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29*) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIIL törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Kantátika Férfikar pályázatát elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Karácsonyi koncert, kirándulás, Autóbuszos ufazási és
szállásköltség) 190. 000, -Ff, azaz Százkilencvenezer forint táinogatást ítélek meg a 2021.
évi költségvetés civil szerve^etek müködési támogatása előirányzat terhére.
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b) a szervezet működésére (Domain regisztráció, tárhelybérlet, honlap karbantartás,
videokamera beszerzése) 200. 000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást ítélek meg
a 2021. évi költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat terhére.

Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítasa 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjaig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Dunavarsányi Klubjának
pályázatát elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Szakmai előadások, kirándulások, útiköltség, kiállítás
szervezése, előadói díjak, vendéglátás) 200. 000, -Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást
ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil szervezetek mü'ködési támogatása előirányzat
terhére.

b) a szervezet működésére (Irodaszer, bank-ktg, posta ktg, országos tagdíj, tisztítószer,
műanyag eszközök, környezetvédelmi fotók készítése, koszorúk) 100. 000, -Ft, azaz
Százezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil swrvewlek mühödési
támogatása előirányzat terhére.

Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesi'ti. A célok
megvalósítasa 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljarva a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány pályázatát elfogadom, és a szervezet
programjaira (Vízitelepen vízibázis építésének befejezése építőtáborhoz kapcsolódva,
építŐanyag, szakmunkadíj, élelmiszer, üdítő, szállás, program, PR költségek) 450. 000-Ft,
azaz Négyszázötvenezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil szervezeíek
mükodési támogatása előirányzat terhére.
Támogató a támogatást 2021. jiiiiius 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósitása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Lányok Asszonyok KIubja Dunavarsányi Egyesületének pályázatát
elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Augusztus 20-i rendezvényen résztvevők testvérvárosi
vendégek vendégül látása, Kirándulás ősszel (múzeumi belépők, étkezés, szállásköltség)
400. 000,-Ft, azaz Négyszázszázezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés
civil szervezetek mükodési támogatása előirányzat terhére.



b) a szervezet működésére (Irodaszer, pólók, terembérlet, kommunikációs költség)
250.000,-Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi
kÖItségvetés civil szervezeíek müködési támogatása előirányzat terhére.

Támogató a tamogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A tamogatási
osszeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

12. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzetí intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért AIapítvány pályazatát
elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Fák, madarak napi rendezvény, emlékérmek átadása,
Kirándulás az Elménycentrumba, koszorúzás, vendéglátas) 90. 000, -Ft, azaz
Kilencvenezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil szervezetek
müködési támogatása előirányzat terhére.

b) a szervezet működésére (Virág, koszorú, vendéglátási alapanyagok) 100. 000,-Ft, azaz
Százezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil szervezetek müködési
támogatása clőirányzat terhére.

Támogató a támogatást 2021. jiínius 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
osszeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

13. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29. ) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVUI. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pályázatát elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (éleüniszer, étkezési, tarolo-, tisztftó és egyéb eszközök,
belépők, helyiségbérlet, buszbérlés) 350. 000, -Ft, azaz Háromszázötvenezer forint
támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil szervezetek műlsodési támogatása
előirányzat terhére.

b) a szervezet működésére (Közüzemi díjak -áram, gáz, viz, csatorna, szemét-, konténeres
hulladék elszállítás, számítastechnikai eszközök, építési anyagok) 200. 000,-Ft, azaz
Kettőszázezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil swrvezetek
muködési támogatása előirányzat terhére.

Támogató a fámogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszamolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

14. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzetí intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Találj egy célt! Sportegyesület pályázatát elfogadom, és

a) a szervezet működésére (Adventí Futóverseny: időmérő rendszer bérlése és üzemeltetési
díja, befutócsomagok és emlékérmek, díjak, serlegek beszerzése) 150.000,-Ft, azaz



Százötvenezer forint támogatást ítél meg a 2021. évi költségvetés civil szervezetek
muködési támogalása előirányzat terhére.

b) a szervezet működésére (Terembérlet, üzemanyag, irodaszer, marketing eszközök
beszerzése, reklám, hü-detés, posta és banki költség, szallítási, utazási költségek)
150.000,-Ft, azaz Százötvenezer forint támogatást ítél meg a 2021. évi költségvetés civil
szervezetek müködési támogatása előirányzat terhére.

Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
osszeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Hataridő: azonnal

Felelős: Polgármester

15. A veszélyhelyzet kihirdetésérol és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29. ) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület pályázatát elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Színházi előadások, Lecsó party, kirandulás, autóbusz,
vendéglátás) 140. 000, -Ft, azaz Száznegyvenezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi
költségvetés civil szervezetek müködési támogatása előirányzat terhére.

b) a szervezet működésére (Terembérlet, virág, koszorú, fürdőbelépő, buszköltség,
vendéglátás, alapanyagok) 140. 000,-Ft, azaz Száznegyvenezer forint támogatást itélek
meg a 2021. évi költségvetés civil szervezeíek müködési támogatása előirányzat terhére.

Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

16. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29. ) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint
eljárva a Soli Deo Glória Közösség pályazatat elfogadom, és a szervezet programjaira
(Jószágportán megrendezett programokhoz szerszám, takarmány, élelmiszer, üdítő, bérleti
dij, állategészségügy, előadói díj, technikai díj) 550. 000,-Ft, azaz Otszázötvenezer forint
támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil swrveietek működési lámogatása
előirányzat terhére.
Támogató a támogatást 2021. június 30. napjaig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

17. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzetí intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29. ) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva az Everness Senior Egyesület pályázatát elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Kirándulás, Alternatív gyógyítás előadás) 75.000,-Ft azaz
Hetvenötezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil szervezetek
muködési támogatása előirányzat terhére.



b) a szervezet működésére (Terembérlet, vendéglátás, anyagköltség) 75.000,-Ft, azaz
Hetvenötezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil siervezetek
müködési támogatása előirányzat terhére.

Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2021. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

18. A veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséröl szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint
eljárva a Váci Egyházmegyei Karitász Dunavarsányi Szervezetének pályázatát elfogadom, és
a szervezet programjaira (Tartós élelmiszerosztás, tűzifa rászoruló családok részére történő
vásárlása) 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi
költségvetés civil szervezeíek müködési támogatása előirányzat terhére.
Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy Összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjaig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

19. A veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Dunavarsányi Off-Road Egyesület pályazatát elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Off road versenyre nevezési díj, üzemanyag) 90.000,-Ft, azaz
Küencvenezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil szervezetek
müködési támogatása előirányzat terhére.

b) a szervezet műkodésére (Acélcső, vasanyagok, Uzemanyag, alkatrészek, olaj) 100.000,-
Ft, azaz Százezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil szervezetek
müködési támogatása előirányzat terhére.

Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítasa 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

20. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint
eljárva a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetségének pályázatát elfogadom, és a
szervezet programjaira (Hátrányos helyzetű családok üdültetése, tábor) 190.000,-Ft, azaz
Százkilencvenezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés civil szervezetek
müködési támogatása előirányzat terhére.
Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A táinogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal



Felelos: Polgármester

21. A veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló
27/2021. (I. 29. ) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva az "Osszefogás a fiatalokért" Willpower Tánc- és Sportegyesület pályázatát
elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Edzőtábor nyáron és télen, szállásdíj) 150.000,-Ft, azaz
Százötvenezer forint támogatást ítélek meg a 2021. évi költségvetés clvil swrvewtek
mukodési támogatása előiranyzat terhére.

b) a szervezet működésére (Terembérleti díj, jogdíjak, ruha, szórólapok, plakátok,
nyomtatási díja, utazási költség, gépjármű karbantartási költsége) 400.000,-Ft, azaz
Négyszázezer forint támogatást itélek meg a 2021. évi költségvetés civil sz.ervezetek
miiködési támogatása előirányzat terhére.

Tamogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítasa 2021. januar 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
osszeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

22. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló
27/2021. (I. 29. ) Korm. rendelet alapjan, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a "Vénusz Rúdsport Egyesület pályázatát elfogadom, és

a) a szervezet programjaira (Edzőtábor, étkezés, szállás, útiköltségek, konferenciaterem
bérleti díja) 120.000,-Ft, azaz Százhúszezer forint támogatást itélek meg a 2021. évi
költségvetés civil szervezelek mükodési támogatása előirányzat terhére.

b) a szervezet működésére (Terembérlet, tisztítószerek, szorólap, plakát, nyomdaköltség)
120.000,-Ft, azaz Százhúszezer forint támogatást ítélek meg.

Támogató a támogatást 2021. június 30. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésőbb 2022. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Fenyvesi-Jóri Teréz intézmény-felügyeleti ügyintéző

Dunavarsány, 2021. június 10.
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