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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 46/2019. 
 
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, 2019. április 10 

 
jegyző 

 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 
         
 
        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 2019. évi 
támogatására. 

A helyi rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a civil szervezetek támogatására kiírt 
pályázat elbírálására a Képviselő-testület ideiglenes bizottságot hoz létre.  
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 45/2019. (III. 21.) 
számú határozata alapján a Bíráló bizottság tagjai: Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester, Bánóczi Margit, Bárdos Iván, Karczewicz Ágnes és Tegzes Endre. 
A támogatás forrása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendeletének egyéb működési 
célú támogatás államháztartáson kívül sora, 6 millió Ft keretösszeggel. 

A pályázat benyújtási határidejéig – 2019. március 27. 16 óráig – 12 civil szervezettől 
14 pályázat érkezett be. A Harangszó Egyesület képviselője a pályázati anyagát a 
leadási határidőt követő napon, 2019. március 28-án adta le hivatalunkban.  
2019. március 28-án a határidőben beérkezett pályázati anyagok formai és tartalmi 
ellenőrzésen estek át. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Crosskovácsi 
SKE Bikeschool az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B § a) és e) 
pontja, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerint összeférhetetlenségi okból nem 
indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban.  
Megállapítást nyert továbbá, hogy a többi beérkezett pályázat – hiánypótlásokat 
követően – megfelel a helyi rendeletben, valamint a pályázati kiírásban foglaltaknak. 
A Bíráló bizottság 2019. április 9-én tartott ülésén a pályázatokat áttekintette és a 
határozati javaslatban foglaltak szerinti javaslatot fogalmazta meg a Képviselő-
testületnek. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 
 
 
 

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 2019. évben kiírt pályázati keretéből 
az alábbi szervezeteket a következő összegekkel támogatja: 
 
 

 
Civil szervezet Pályázat cél Támogatás összege 

1. 

Bázis Ifjúsági Közösségfejlesztő 
és Kulturális Alapítvány 

 

Testvérvárosba 
utazások, egyéb 

programok, 
költségek 

300.000 

2. 
Nagykovácsi Gróf Tisza István 

Nemzeti Kör 
Működési 
támogatás 

150.000 

3. 
A Nagykovácsi Gyermekekért 

Alapítvány 

Kültéri 
pingpongasztal, 

pozitív gondolatok 
a lépcsőre  

602.000 

4. Nagykovácsi Ófaluért Egyesület 
Fa burkolatú 

terasz kialakítása 
500.000 

5. 

Nagykovácsi Óvodásokért 
Alapítvány 

hagyományőrző programok 

Hagyományőrző 
programok 

180.000 

6. 
Nagykovácsi Sólymok 

Sportegyesület 

Táboroztatás + 
működési 
támogatás 

750.000 

7. 
Nagykovácsi Utánpótlás 

Sportegyesület 

Táboroztatás + 
működési 
támogatás 

1.000.000 

8. 
Nagykovácsi Virágos Park 

Egyesület 

Vandálbiztos 
pingpongasztal, 

szabadtéri 
filmvetítés 
eszközei 

720.000 

9. Nagykovácsi Zenei Alapítvány 
Rézpatkó Gála + 

Néptánctábor 
utazási költsége 

900.000 

10. 
Nagykovácsi Zenei Alapítvány 

 

NAMI évzáró Gála 
terembérlet + 

ajándékok 
270.000 

11. 
VIZSLA Egészség, Sport és 
Környezettudatos Egyesület  

Működési és 
programtámogatás 

428.000 

12. Wax Klub SE 
Működési 
támogatás 

200.000 
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13. Wax Klub SE Táborozás 0 

 Összesen:  6.000.000 

 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
Crosskovácsi SKE Bikeschool pályázata összeférhetetlenség, a Nagykovácsi 
Harangszó Alapítvány pályázata határidőn túli benyújtás miatt érvénytelen, ezért 
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azokat. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
támogatási szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 


