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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 45/2016. 
 
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  
 
 

jegyző 
 
 
Nagykovácsi, 2016. április 20. 
      
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2016. április 20. 
         
 
        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 (a 
továbbiakban: Civil rend.) alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
pályázatot írt ki a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település 
lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek 2016. évi 
támogatására. 

A 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” 
 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2016. (III. 31.) 
számú határozatában megválasztotta a Bíráló Bizottságot. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében 5.000.000 
Ft civil pályázat támogatási keret került meghatározásra. 
 

A pályázat benyújtási határidejéig – 2016. április 6. 16 óráig – 18 pályázat érkezett. 
2016. április 7-én a pályázati anyagok formai ellenőrzésen estek át, melynek során 
megállapítást nyert, hogy 2 pályázati anyag felelt meg maradéktalanul a pályázati 
kiírásnak, 16 pályázat esetében hiányosan került a pályázat benyújtásra. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 70. § (3) bekezdése alapján, ha a pályázó a 
befogadott dokumentumot hibásan nyújtotta be, és a pályázati kiírás ad lehetőséget 
hiánypótlásra és a hiányosságok olyan jellegűek, hogy a hiány pótolható, akkor a 
támogató – határidő tűzésével – felszólítja a hiányosságok pótlására.  Ha a pályázó 
a hiánypótlást is hiányosan nyújtja be, akkor a hiányos pályázat további vizsgálat 
nélkül elutasítható. 
 
A pályázati kiírás szerint: Amennyiben a pályázatot formai hibásan, hiányosan 
nyújtotta be a szervezet, és a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok 
hiánypótlással pótolhatók, egy alkalommal lehetőség van a hiánypótlásra. 
Amennyiben a hiánypótlás a kitűzött határidőig nem érkezik meg vagy nem 
megfelelő, akkor a 8.2. pontban foglalt jogkövetkezmény alkalmazható (kizárás). 
 
A fentiek alapján 16 pályázat tekintetében hiánypótlási felhívás került kiküldésre. A 
felhívásra a megadott határidőig – 2016. április 14. 16 óráig – 15 szervezet nyújtotta 
be hiánypótlását, melyek feldolgozását követően 14 pályázati anyag vált 
befogadhatóvá.  
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A Nagykovácsi Sportegyesület pályázata a benyújtott hiánypótlást követően is 
hiányos maradt, ezért a szervezet pályázata - az Ávr-ben valamint a pályázati 
kiírásban foglaltakkal összhangban – érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került. 
 
A Nagykovácsi Harangszó Alapítvány, a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőn 
túl, 2016. április 15-én nyújtotta be hiánypótlását, mellyel a pályázati anyaga teljessé 
vált.  
 
A Bíráló Bizottság 2016. április 18-án tartott ülésén úgy döntött, hogy a Nagykovácsi 
Harangszó Alapítvány pályázatát – tekintettel arra, hogy ugyan a hiánypótlási 
határidőn túl, de hiánytalanul benyújtotta – befogadja és elbírálja.  
 
A Bíráló Bizottság a pályázatok áttekintését követően a határozati javaslatban 
foglaltak szerint javasolja a civil pályázatok támogatási összegének meghatározását 
mindösszesen 4.500.000 Ft összegben. Egyúttal javasolja a T. Testületnek, hogy a 
Civil rend. 7. § (6) bekezdése alapján, minimálisan a pályázati keretből fennmaradó 
összeg erejéig, írjon ki 2016. szeptemberében újabb pályázatot a civil szervezetek 
támogatására. 
 
Kérem a T. Testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2016. április 20. 
 

Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester 
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I. HATÁROZATI JAVASLAT  

 
Tárgy: A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak 
közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására 
kiírt pályázat elbírálása 
 
1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú 
igényeinek teljesítését végző civil szervezetek 2016. évben kiírt pályázatára 
beérkezett pályázatok alapján az alábbi szervezeteket az alábbi összegekkel 
támogatja: 
 Civil szervezet Pályázat cél Igényelt 

összeg 
Javasolt 
összeg 

1. Bázis Ifjúsági Közösségfejlesztő és 
Kulturális Alapítvány 

működési támogatás 100.000 0 

2. Bázis Ifjúsági Közösségfejlesztő és 
Kulturális Alapítvány 

program támogatás, 
testvérvárosi 
kapcsolatépítés, 
nemzetközi ifjúsági tábor 

1.000.000 580.000 

3. Crosskovácsi SKE Bikeschool 
 

működési támogatás 500.000 500.000 

4. Crosskovácsi SKE  
Bikeschool  

Crosskovácsi Mountain 
Marathon program 
támogatás 

428.752 400.000 

5. LINUM Alapítvány program támogatás 345.000 180.000 
6. LINUM Alapítvány 

Tiszta Forrás Nyugdíjas Klubnak 
program támogatás 136.000 130.000 

7. Nagykovácsi Gr.Tisza István 
Nemzeti Kör Egyesület 

működési támogatás 150.000 130.000 

8. Nagykovácsi Harangszó Alapítvány működési támogatás 450.000 450.000 
9. Nagykovácsi Zenei Alapítvány működési támogatás 500.000 0 
10. Nagykovácsi Zenei Alapítvány Rézpatkó néptánc gála 

program  
300.000 280.000 

11. Nagykovácsi Zenei Alapítvány 
 

Magyarlapádi 
néptánccsoport, program 
támogatás 

270.000 250.000 

12. Nagykovácsi Zenei Alapítvány 
 

évzáró gála 
programtámogatás 

100.000 100.000 

13. Nagykovácsi Utánpótlás 
Sportegyesület 

működési támogatás 1.000.000 800.000 

14. Nagykovácsi Óvodásokért 
Alapítvány 

tudásmegosztás, 
hagyományok őrzése 
továbbképzés, program 
támogatás 

270.000 270.000 

15. Nagykovácsi Óvodásokért 
Alapítvány 

hagyományőrző 
táncházak program 

támogatás 

135.000 130.000 

16. Zsíroshegyi Kilátások Egyesület program támogatás 
Csillagfürt fesztivál 

230.000 200.000 

17. Zsíroshegyi Kilátások Egyesület működési támogatás 
Csillagfürt park és 
labdarúgó pálya 

140.000 100.000 

   6.854.752 4.500.000 
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Felhatalmazza Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
felhatalmazza a támogatási szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

II. Határozati javaslat 
 
Tárgy: Pályázat kiírása a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a 
település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil 
szervezetek támogatására 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2016. szeptemberében, minimálisan 500.000 Ft támogatási kerettel újabb pályázatot 
ír ki a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi 
célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására. Felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás megjelentetéséről. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


