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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

E-szám: 34/2018. 

Tárgy: A 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet alapján civil szervezetek 

támogatására kiírt pályázat elbírálására Bíráló bizottság létrehozása 

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 

Előadó: Papp István jegyző 

 

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 

Vezetői ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

előadó osztályvezetője 

Pénzügyi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

pénzügyi osztályvezető 

Törvényességi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

Nagykovácsi, 2018. március 14. 

        jegyző 

  

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 

 

Nagykovácsi, 2018. március 14. 

         

        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú 

igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2016. (II. 29.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján a civil 

szervezetek támogatására kiírt „pályázat elbírálására - annak időtartamára - a 

Képviselő-testület ideiglenes bizottságot hoz létre (a továbbiakban: Bíráló bizottság) A 

Bíráló bizottság tagja a Képviselő-testület állandó bizottságainak egy-egy tagja, elnöke 

a polgármester. A Bíráló bizottság tagjaira a polgármester tesz javaslatot a Képviselő-

testületnek”. 

 

A Rendelet 8. § (2) bekezdése értelmében a 2017. költségvetési évtől a civil 

szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásában, az (1) bekezdésben 

meghatározott Bíráló bizottság tagjaként részt vesz egy olyan civil szervezet, amely 

szervezet az adott évben nem pályázik. A civil szervezet kiválasztása sorsolással 

történik. A sorsoláson azon szervezetek vehetnek részt, amelyek erre vonatkozó 

igényüket előzetesen jelezték és nyilatkoztak, hogy a vonatkozó pályázaton nem 

indulnak, valamint nem tartoznak a Rendeletben meghatározott összeférhetetlenségi 

szabályok hatálya alá. 

Amennyiben a sorsolással kiválasztott szervezetről az elbírálás során megállapítást 

nyer, hogy nem felel meg az ott meghatározott feltételeknek, az elbírálásból kizárásra 

kerül és új szervezet lép a helyébe, amelyet ugyancsak sorsolással kell kiválasztani. 

 

A Bíráló bizottsági tagságra történő civil szervezeti felhívás meghirdetés megtörtént. 

A beérkezett jelentkezések sorsolására március 21-én, az Ügyrendi bizottság ülésén 

kerül sor. 

 

A fentiek alapján kérem a tisztelt Testületet, hogy a Bíráló bizottság tagjaira vonatkozó 

javaslatomat fogadja el. 

A javaslat elfogadása minősített többséggel történhet. 

 

Nagykovácsi, 2018. március 14. 

 

 

 

        Kiszelné Mohos Katalin 

              polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Tárgy: A 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet alapján civil szervezetek 

támogatására kiírt pályázat elbírálására Bíráló bizottság létrehozása  

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott Bíráló 

bizottság tagjainak az alábbi bizottsági tagokat és civil szervezetet választja meg: 

Dr. Szabó András (Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 

Tegzes Endre (Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Jogi és külső kapcsolatok 

Bizottság) 

Pintér Tünde  (Egészségügyi és Szociális Bizottság) 

Szabó Orsolya (Oktatási, Kulturális, Sport, Turisztikai és Környezetvédelmi 

Bizottság) 

…………………………………. civil szervezet 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 


