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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) rendeletének az 

Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásait tartalmazó 8.1 melléklete „Civil 

szervezetek támogatása” során 8.000.000 Ft-ot hagyott jóvá. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2020. évben is kiírta pályázatát az 

alapítványok (egyesületek) és társadalmi szervezetek támogatására a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Civil rendelet) módosított 8. §-ában foglaltak alapján. 

 

A pályázati felhívás alapján 2020. évben 19 civil szervezetnyújtott be pályázatot (a 2019. 

évben 26 pályázat került benyújtásra). A beérkezett pályázatokra vonatkozó adatokat jelen 

előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza táblázat formájában. 

 

A Civil rendelet) 11. § (3) bekezdése szerint a támogatottal a Képviselő-testület döntését 

követően a Civil rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződést kell megkötni, amely a 

Tisztelt Képviselő-testület tájékoztatása céljából jelen előterjesztés 1. számú mellékletét 

képezi. 

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Civil rendelet 3.§ (1) bekezdése 

szerint: 

„A civil szervezet, akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem 

folytat, és a támogatást olyan pártpolitikától mentes feladatellátásra, valamint a kerülethez 

kapcsolódó, vagy a kerületi lakosokat érintő programok szervezésére kívánja fordítani, 

amely a kerület lakosságának érdekeit szolgálja.” 

 

A Civil rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek 10%-ánál tételes 

helyszíni ellenőrzést kell tartani, az ellenőrizendő szervezeteket a Képviselő-testület a 

pályázat elbírálásával egyidejűleg jelöli ki. 

 

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi civil szervezetek 

pénzügyi támogatásáról és a tételes helyszíni ellenőrzés útján ellenőrzendő támogatott civil 

szervezetekről szíveskedjék döntését meghozni. 

 

 

Határozati javaslatok 

 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII.11.) határozata az Adler Állatmentő Egyesület 2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben az Adler Állatmentő Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Állatvédelmi támogatás. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

      b) 2020. évben az Adler Állatmentő Egyesületet nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 



 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány 2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt …………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Az Alapítvány otthonaiban élő családok életvitelének 

javítása, szociális segítségnyújtás biztosítása.A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. 

évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

    b) 2020. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

3. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Karácsonyi ünnepi program. Önkéntesek és aktivisták  

jutalmazása. Sztómaterápiás eszközök biztosítása. A támogatás forrása az Önkormányzat 

2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

    b) 2020. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

4. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 

2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) 2020. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 

…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Kirándulás és 

rendezvény támogatás. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

„Civil szervezetek támogatása” sora. 

    b) 2020. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

5. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete 2020. évi 

támogatásáról 



 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületét …………………… Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:A tevékenység folytatásához szükséges 

eszközök biztosítása.  A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

„Civil szervezetek támogatása” sora. 

      b) 2020 . évben az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesületét nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

 

6. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Fatima Csillaga Alapítványt ………………… Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok 

részére: közösségi kapcsolatok és nemzettudat fejlesztése. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

    b) 2020. évben a Fatima Csillaga Alapítványt nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

7. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Híd a színpad világába Alapítvány 2020. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Híd a színpad világába Alapítványt…………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel:Fellépések szervezése tehetséges előadók számára. 

Stúdió munkálatok finanszírozása, kedvezményes próbahelyek kialakítása.  A támogatás 

forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

      b) 2020. évben a Híd a színpad világába Alapítványt nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

8. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Jószomszédok Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Újtelepi (Jó) Szomszédolás rendezvény-sorozat és a 



rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. 

évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

    b) 2020. évben a Jószomszédok Egyesületet nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

9. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet 

XXIII. Kerületi Területi Szervezete 2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. Kerületi 

Területi Szervezetét …………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat 

fel: XXIII. Kerületi lakosságot érintő egészségügyi programok szervezéséhez, 

lebonyolításához szükséges háttér anyagi támogatás. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.  

      b) 2020. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. Kerületi 

Területi Szervezetét nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

10. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Pacsirta Klub Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Idős emberek összefogása, a kerület kulturális életébe való 

bevonása.Az elmagányosodás oldása a közösségben.  

A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek 

támogatása” sora. 

     b) 2020. évben a Pacsirta Klub Egyesületet nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

11. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 2020. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Egyesület 30 éves fennállásának megünneplése. A 



támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek 

támogatása” sora. 

      b) 2020. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

12. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Soroksár Kultúrájáért Egyesület 2020. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet…………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár kultúrájának, közművelődésésnek 

fejlesztése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil 

szervezetek támogatása” sora. 

      b) 2020. évben a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

13. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és 

Sportegyesület 2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet 

…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az iskola 

működéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

      b) 2020. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet nem 

támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

14. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú 

Egyesület 2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 

…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Őszi 

rendezvénysorozat.  A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

„Civil szervezetek támogatása” sora. 



      b) 2020. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet nem 

támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

15. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 2020. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot…………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár polgári hagyományait elősegítő 

összejövetelek, tanulmányi utak és kirándulások szervezése. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

    b) 2020. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

16. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület 2020. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet …………………… Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:Soroksári viseletről fotóalbum készítése. A 

támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek 

támogatása” sora. 

      b) 2020. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

17. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata az A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért 

Alapítvány 2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben az A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 

…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 923. sz. 

Pázmány Péter Cserkészcsapat 2020. évi nagytáborának támogatása. A támogatás forrása 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.  



      b) 2020. évben az A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt nem 

támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

18. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet  …………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel:Gyógyfürdői látogatás. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

      b) 2020. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

19. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári 

Karitász csoportja  2020. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2020. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász 

csoportját …………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A  

Soroksári Karitász Csoport rászorulókat támogató  2020. évi programjainak 

megvalósítása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Civil 

szervezetek támogatása” sora. 

      b) 2020. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász 

csoportját nem támogatja. 

II. Felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

20. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 11.) határozata civil szervezetek helyszíni ellenőrzésre történő 

kijelöléséről a 2020. évi támogatásukhoz kapcsolódóan 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a civil 

szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) rendelet 7. § (2a) 

bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül az alábbi szervezeteket jelöli ki 

helyszíni ellenőrzés céljából: ………………………………….. 

II. Felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére. 



Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, az 1-19 határozati 

javaslatok elfogadása a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 50. § l) pontja alapján minősített, a 20. határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2020. július 27. 

 

 

 

 Jeszenszky Rózsa       Bese Ferenc 

   sport- és civil referens     polgármester 

 az előterjesztés készítője      előterjesztő 

   

    

1. sz. melléklet – támogatási szerződés mintája 

2. sz. melléklet – Beérkezett pályázatok összefoglaló táblázata 

3. sz. melléklet – Egyeztető lap 

4. sz. melléklet – Pályázati űrlapok, adatlapok 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


