
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének                                     7. napirend  

2019. április 18-i rendes, nyílt ülése 

 1 

 
ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 48/2019. 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Harangszó Alapítvány 2019. évi táborozási 
programjának támogatásáról 

 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: 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 
 
 
 
 
 
 
 



Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének                                     7. napirend  

2019. április 18-i rendes, nyílt ülése 

 2 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

 
A Nagykovácsi Harangszó Alapítvány (2094 Nagykovácsi, Petőfi Sándor u. 19.) 
pályázatot nyújtott be – mint civil szervezet – Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által kiírt „pályázatok civil szervezetek 2019. 
évi támogatására”. A Nagykovácsi Harangszó Alapítvány pályázatát a Képviselő-
testület által létrehozott Bíráló bizottság 2019. április 9. napján elutasította, mivel az a 
határidőt követő napon – 2019. március 28. napján - érkezett a hivatalba. A civil 
szervezetek pályázatát Bíráló bizottság – Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-
testületének 3/2016. (II. 29.), a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a 
település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek 
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 10. §-a alapján – a támogatásból 
szigorúan, a rendeletet betartva, zárta ki. 
A Bíráló bizottság a kizárást követően kérte a Polgármestert - figyelemmel a 
Nagykovácsi Harangszó Alapítvány értékrendjére, a település közösségét 
meghatározó szerepére -, hogy a Képviselő-testület felé előterjesztést nyújtson be a 
Nagykovácsi Harangszó Alapítvány által szervezett 2019. évi táborozási program 
megvalósításának támogatására. 
Az Alapítvány a civil szervezet 2019. évi támogatására pályázatában az alábbi 
táborozási programhoz kért támogatást. 
Táborozási program: 
2019. március 30.   Vízicsikó Túra 
2019. május 11.   Regnum Marianum Majális 
2019. május 18.   NRM tábori előkirándulás (családoknak) 
2019. június 1.   évzáró helyi gyűlés (vezetőknek) 
2019. július 15-21.   NRM 2019-es családi nagytábor 
Az Alapítvány Nagytáborának összlétszáma 340 fő, melynek 18.000.- Ft-os részvételi 
díja mellett összesen 6.000.000.-Ft a költsége. Ezen bekerülési költséghez kért az 
Alapítvány támogatásként 765.000.- Ft összeget. 
 
A támogatás a 2019. évi költségvetés tartalék kerete terhére történik, feltételként 
rögzíteni kell, hogy az Alapítvánnyal kötött támogatási szerződésben meghatározásra 
kerülnek a pénzügyi elszámolás feltételei. 
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi 2019. április 10. 
 
 
 
                                                                                       Kiszelné Mohos Katalin 
                  polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Harangszó Alapítvány 2019. évi táborozási 
programjának támogatásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Civil szervezetek pályázatát Bíráló bizottság kezdeményezésére a Nagykovácsi 
Harangszó Alapítvány által szervezett 2019. évi táborozási programjának költségeihez 
- az általános tartalék keret terhére - támogatásként ………………… összeget biztosít. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 


