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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 56/2018. 
 
Tárgy: A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak 
közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására 
kiírt pályázat elbírálása 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
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. április 18. 

 
jegyző 

 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. április 18. 
         
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a lakosság önszerveződő közösségei, 
valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil 
szervezetek támogatásáról szóló 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: helyi rendelet) alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
pályázatot írt ki a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település 
lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek 2018. évi 
támogatására. 

A helyi rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a civil szervezetek támogatására kiírt 
pályázat elbírálására a Képviselő-testület ideiglenes bizottságot hoz létre. A Bíráló 
bizottság tagja a Képviselő-testület állandó bizottságainak egy-egy tagja, elnöke a 
polgármester.  
A 2017. költségvetési évtől a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat 
elbírálásában, a Bíráló bizottság tagjaként részt vehet egy olyan civil szervezet, 
amely szervezet az adott évben nem pályázik. A kiküldött felhívás ellenére a 
megadott határidőig egyetlen civil szervezet sem jelezte részvételi szándékát a Bíráló 
bizottságba.  
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 58/2018. (III. 22.) 
és az ezt módosító 66/2018. (IV. 13.) számú határozata alapján a Bíráló bizottság 
tagjai: Kiszelné Mohos Katalin polgármester, Dr. Szabó András, Tegzes Endre, Dr. 
Klein Katalin és Szabó Orsolya. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében 6.000.000 
Ft civil pályázat támogatási keretösszeg került meghatározásra. 

A pályázat benyújtási határidejéig – 2018. április 9. 16 óráig – 13 civil szervezettől 21 
pályázat érkezett be. 2018. április 10-én a pályázati anyagok formai ellenőrzésen 
estek át, melynek során megállapítást nyert, hogy 2 civil szervezet kivételével 
minden pályázat megfelel a helyi rendeletben, valamint a pályázati kiírásban 
foglaltaknak. 

A Bíráló bizottság 2018. április 16-án tartott ülésén a pályázatok áttekintését 
követően megállapította, hogy a nagykovácsi székhelyű Nagykovácsi Ófaluért 
Egyesület pályázata az Egyesület bírósági bejegyzésének hiányában, a Budapesti 
Budo és Mozgásművészeti Egyesület pályázatai pedig a helyi rendelet 2. § (2) 
bekezdésében foglaltak miatt, pályázati bírálatra nem alkalmasak. A hivatkozott 
pályázatok a pályázati kiírás értelmében formai szempontból érvénytelenek. A többi 
pályázat esetében a Bíráló bizottság a határozati javaslatban foglaltak szerint 
javasolja a Képviselő-testületnek a civil pályázatok támogatási összegének 
meghatározását.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2018. április 18. 
 

Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak 
közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására 
kiírt pályázat elbírálása 
 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú 
igényeinek teljesítését végző civil szervezetek 2018. évben kiírt pályázati keretéből 
az alábbi szervezeteket a következő összegekkel támogatja: 
 

 Civil szervezet Pályázat cél Igényelt 
összeg 

Javasolt 
összeg 

1. Bázis Ifjúsági Közösségfejlesztő és 
Kulturális Alapítvány 

Testvérvárosi 
kapcsolatok 

997.800 900.000 

2. Bázis Ifjúsági Közösségfejlesztő és 
Kulturális Alapítvány 

Fitness Park bővítése 1.336.500 
 

1.330.000 

3. Crosskovácsi SKE Bikeschool Működési támogatás 500.000 300.000 

4. LINUM Alapítvány 1956-os Emlékmű 
létesítése 

180.000 0 

 5. LINUM Alapítvány Csángó gyerekek 
vendégfogadása 

90.000 45.000 

6. LINUM Alapítványt Működési támogatás 
 

135.000 30.000 

7. Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány Ökonap programjainak 
támogatása+ 

kerékpártároló építése 

540.000 190.000 

8. Nagykovácsi Harangszó Alapítvány Táboroztatás 
 

600.000 600.000 

9. Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület Táboroztatás + 
működési támogatás 

1.440.000 600.000 

10. Nagykovácsi Zenei Alapítvány 
néptánc gála 

Rézpatkó Gála + 
Néptánctábor utazási 

költsége 

783.000 540.000 

11. Nagykovácsi Zenei Alapítvány 
színművészeti tanszak gála 

Színművészeti Gála 113.400 0 

12. Nagykovácsi Zenei Alapítvány 
évzáró gála 

NAMI évzáró Gála 234.000 100.000 

13. Nagykovácsi Utánpótlás Sportegyesület Táboroztatás + 
működési támogatás  

1.900.000 600.000 

14. Nagykovácsi Óvodásokért Alapítvány 
hagyományőrző programok 

Hagyományőrző 
programok 

180.000 180.000 

15. Nagykovácsi Óvodásokért Alapítvány 
továbbképzés 

Továbbképzés  171.000 0 

16. VIZSLA Egészség, Sport és 
Környezettudatos Egyesület 

Jótékonysági futóverseny 

Jótékonysági 
futóverseny, Tájfutás 
Világnapja programok 

támogatása 

269.000 150.000 
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17. Virágos Park Egyesület Pavilon építés + 
működési támogatás 

495.000 435.000 

 Összesen:  9.964.700 6.000.000 

 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
Nagykovácsi Ófaluért Egyesület és a Budapesti Budo és Mozgásművészeti 
Egyesület pályázatai a pályázati kiírás értelmében formai szempontból 
érvénytelenek, ami miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
támogatási szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 


