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HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés a civil szervezeteknek nyújtott 2012. évi támogatás elszámolásának 
elfogadásáról, illetve a kérelmek alapján az elszámolások támogatási szerződéstől 
eltérő tartalommal történő elfogadásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a civil 
szervezeteknek 2012-ben nyújtott támogatás elszámolását elfogadja.  
Azon szervezetek esetében, melyek kérelmezték a támogatási szerződéstől eltérő 
tartalmú elszámolás elfogadását, a kérelmeket jóváhagyja és az elszámolásokat elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
   
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
 
 
 
 
 Bencsik Mónika Tóthné Pataki Csilla 
 polgármester jegyző 
 
 

A Képviselő-testület a fenti határozatot a jelenlévő 8 képviselő 
8 igen egyhangú szavazattal fogadta el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2012 
Elszámolás státusza 

 
1. Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete: 
Támogatási összeg: 1.000.000 Ft 
Működési célú támogatás 
Elszámolási státusz:  
Az elszámolást határidőre leadták a szerződésben foglaltak szerint. Részletes és 
számadatokkal alátámasztott beszámolót készítettek a tűzoltási és polgárőri 
tevékenységről, illetve a társadalmi szerepvállalásról. A szerződésben vállalt iskolai 
fórum megszervezése helyett az óvodai ismeretterjesztésre fókuszáltak.  
Az összesítőt és a számlák másolatát csatolták a pénzügyi elszámoláshoz. 
 
2. Nagykovácsi Sport Egyesület: 
Támogatási összeg: 1.000.000 Ft 
Működési célú támogatás 
Elszámolási státusz: 
A szakmai és pénzügyi elszámolást határidőben elkészítették, de csak 835 652 
forintról mellékeltek számlamásolatot. 
 
3. Gr. Tisza István Nemzeti Kör 
Támogatási összeg: 100.000 Ft 
Program támogatás: Tisza István emlékév során felállítandó szobor felállítására 
zenemű megalkotása és az előadás biztosítása 
Elszámolási státusz: 
2012. júliusában leadták a zenemű komponálással kapcsolatos elszámolást és 
mellékelték a számla másolatát. 
 
4. Nagykovácsi Harangszó Alapítvány 
Támogatási összeg: 350.000 Ft 
Működési célú támogatás: táboroztatás eszközeinek megújítása, bővítése 
Elszámolási státusz: 
2012. novemberében leadásra került a tábori eszközökkel kapcsolatos elszámolás és 
beszámoló, mellékelték a számlák másolatát. 
 
5. LINUM Alapítvány 
Támogatási összeg: 112.000 Ft 
Program támogatás: Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub kirándulás támogatása 
Elszámolási státusz: 
2012.decemberében leadták a 2012.06 20-án Párkányba tett kirándulással kapcsolatos 
számlákat és összefoglalót.  
 
6. LINUM Alapítvány 
Támogatási összeg: 100.000 Ft 
Program támogatás: 2012. első féléves programokra 
Elszámolási státusz: 
2012. decemberében leadták a pilisi lenhez tett kirándulással, Az én pódiumom 
előadással és a határkő kifaragásával kapcsolatos számlákat és összefoglalót.  
 
7. LINUM Alapítvány 
Támogatási összeg: 250.000 Ft 
Program támogatás: Hospice önkéntes képzés támogatása 



Elszámolási státusz: 
2012. novemberi kérvény alapján módosításra került az eredeti szerződés, mely szerint 
az év végéig felhasználható volt a támogatási összeg. A pénzügyi elszámolás 
előadások, konzultációk, reprezentációs anyagok számláit tartalmazta és részletes 
beszámolót is mellékeltek. 
 
8. Crosskovácsi Sport és Környezetvédő Egyesület 
Támogatási összeg: 400.000 Ft 
Működési célú támogatás 
Elszámolási státusz: 
Az elszámolást határidőre leadták a szerződésben foglaltak szerint. A támogatásnál 
nagyobb összegről nyújtottak be működéssel kapcsolatos számla másolatokat, illetve 
csatolták a 2012. évi pénzügyi beszámolót és a tevékenységről, illetve további célokról 
szóló részletes szöveges beszámolót. 
 
9. Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Támogatási összeg: 2.000.000 Ft 
Program támogatás: Nagykovácsi Búcsú 
Elszámolási státusz: 
Az elszámolás határidőre beérkezett rövid szöveges összefoglalóval és a 
polgármesteri hivatal könyvelőprogramjából kinyomtatott listát mellékelték pénzügyi 
elszámolásként. Az eredeti számlák a hivatalban találhatók. 
 
10. Nagycsaládosok Országos Egyesületének Nagykovácsi Csoportja 
Támogatási összeg: 200.000 Ft 
Program támogatás: húsvétváró játszóházzal, Luca napi rendezvénnyel és nyári 
alkotótáborral kapcsolatos költségekre 
Elszámolási státusz: 
Az elszámolás a szerződésben rögzített programokkal kapcsolatosan leadásra került, 
mellékelték az eredeti számlákat (csoki, zenekar, kézműves anyagok, terembérlet). 
 
11. Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület 
Támogatási összeg: 500.000 Ft 
Működési célú támogatás: kiemelten utánpótlás csapat működéséhez, rendezvények 
megvalósításához 
Elszámolási státusz: 
2012. decemberében benyújtásra került a részletes szakmai és pénzügyi beszámoló, 
mellékelték a működéssel, illetve a nyári táborral kapcsolatos számlák másolatát. 
 
12.  Nagykovácsi Alkotóművészek Egyesülete 
Támogatási összeg: 400.000 Ft 
Program támogatás: 10. Művészeti Fesztivál és más egyesületi rendezvények 
támogatása 
Elszámolási státusz: 
Az eredeti szerződésnek megfelelően a 10. Művészeti Fesztivált követően megtörtént 
a pénzügyi elszámolás a programot követő 30 napon belül. A teljes összeget nem 
tudták felhasználni, így szerződésmódosításra került sor, mely szerint más egyesületi 
rendezvények költsége is elszámolhatóvá vált. A fennmaradó összeggel 2012. 
decemberében számoltak el (Palya Bea est és kiállítás költségei). 
 
13. Nagykovácsi Zenei Alapítvány  
Támogatási összeg: 510.762 Ft 



Működési célú támogatás: taneszköz fejlesztés 
Elszámolási státusz: 
Az Alapítvány az eredeti szerződés módosítását kérte, mely szerint az eredeti 400.000 
Ft helyett átcsoportosítást kértek a 3 program támogatásáról a taneszköz fejlesztésre. 
A testület a kérelmet elfogadta. 
A szöveges és pénzügyi elszámolást megküldték, azonban jelentősen magasabbak 
lettek a kiadások, így további 3.707 Ft átcsoportosítását kérelmezték a 3 program 
támogatásáról, melynek jóváhagyásáról a testületnek kell döntenie. Az összesítőt és a 
számlamásolatokat mellékelték. 
 
14. Nagykovácsi Zenei Alapítvány 
Támogatási összeg: 289.238 Ft 
Program támogatás: 3 program támogatása 
Elszámolási státusz: 
Az Alapítvány az eredeti szerződés módosítását kérte, mely szerint az eredeti 400.000 
Ft helyett átcsoportosítást kértek a 3 program támogatásáról a taneszköz fejlesztésre. 
A testület a kérelmet elfogadta. 
 A szöveges és pénzügyi elszámolást megküldték és további 3.707 Ft 
átcsoportosítását kérelmezték a taneszköz fejlesztésre, melynek jóváhagyásáról a 
testületnek kell döntenie. A lecsökkentett támogatási keret miatt két programmal 
kapcsolatosan nyújtottak be számlákat (Néptánc Gála, NAMI évzáró gála), a Primavera 
tavaszi fesztivált saját erőből finanszírozták.  
Az összesítőt és a számlamásolatokat mellékelték. 
 
15. Nagykovácsi Zenei Alapítvány  
Támogatási összeg: 675.000 Ft 
Működési célú támogatás: kórus éves program támogatása, fellépőruha varratás, 
nyakkendő beszerzés, kórus tábor, kottamásolás 
Elszámolási státusz: 
Az eredeti támogatási szerződés októberben módosításra került, mert a 2013. évi 
kassai fellépés miatt a CD készítés helyett inkább kottamásolásra szerették volna 
felhasználni a támogatási összeget.  
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásakor azzal a kéréssel fordulnak a 
testülethez, hogy a (már módosított) támogatási szerződéstől eltérően további , a kórus 
munkáját segítő eszközök beszerzését is fogadják el: digitális hangrögzítő, kották, 
karmesteri szék, zongorapad, kottaállvány, ruhatartó állvány anyagköltsége, illetve a 
honlap elkészítésének költsége.  
Az elszámoláskor a számlaösszesítőt és a számlamásolatokat mellékelték. 
 
16. Bázis Ifjúsági Közösségfejlesztő és Kulturális Alapítvány 
Támogatási összeg: 400.000 Ft 
Program támogatás: „Nagykovácsi Kulturama” ifjúsági kulturális kapcsolatépítő 
tevékenységek biztosítása 
Elszámolási státusz: 
A szakmai és pénzügyi beszámoló határidőben beérkezett. A támogatási összegből 
csak 379.629 Ft-tal tudtak elszámolni, a különbözetet, 20.371 Ft-ot vissza kell utalniuk. 
Kérelmezték, hogy a könyvelői költséget is elszámolhassák a támogatás keretein belül, 
mivel a tervezett költségek között szereplő bolatice-i utat saját gépkocsival oldották 
meg és így az utazási költségeket csökkenteni tudták. 
 
17. Zsíroshegyi Kilátások Egyesület 
Támogatási összeg: 500.000 Ft 



Működési célú támogatás: ingatlan fenntartási és rendezvényszervezési feladatokra 
Elszámolási státusz: 
A szakmai és pénzügyi beszámoló határidőben beérkezett. A támogatási összeget a 
gyermeknapi előadásra, játszótér ellenőrzésre, játszótéri játékokra, kézilabdakapura, 
illetve gépi földmunkákra, gyepesítésre használták fel. Mellékelték a főkönyvi kivonatot 
és a számlák hitelesített másolatát. 
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