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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil 

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

továbbiakban: Civil rendelet) alapján pályázat útján a 2020. év folyamán összesen 19 civil 

szervezetet részesített önkormányzati támogatásban, összességében 8.000.000 Ft összegben.  

 

A Civil rendelet 5. alcím - „A pénzügyi támogatás elszámolása” – 7. § (1) – (2a) és (7) 

bekezdése szerint: 

 

„7. § (1) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról – a támogatási szerződésben 

meghatározott módon – a tárgyévet követő január 31-éig köteles elszámolni a 4. számú 

mellékletben meghatározott elszámoló lap hiánytalan kitöltésével, és annak alapjául szolgáló 

számlák és bizonylatok másolatainak benyújtásával. Az elszámoláshoz szakmai beszámolót is 

kell csatolni. 

(2) A támogatás felhasználását a polgármester a jegyző útján – a bemutatott számla/számlák 

alapján – a tárgyévet követő év február 15-éig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a tárgyévet 

követő márciusi rendes testületi ülésén írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet 

(2a) Az ellenőrzési kötelezettség során a támogatott civil szervezetek 10%-ánál tételes helyszíni 

ellenőrzést kell tartani. Az ellenőrizendő szervezeteket a Képviselő-testület a pályázat 

elbírálásával egyidejűleg jelöli ki. Az így kijelölt szervezet köteles együttműködni az ellenőrzést 

végző személlyel. 

… 

(7) Amennyiben veszélyhelyzet idején jár le a támogatás felhasználásának vagy elszámolásának 

határideje, akkor külön kérelem nélkül, minden támogatott esetében a támogatás 

felhasználásának vagy elszámolásának határideje a támogatás nyújtását követő év május 31. 

napja, továbbá az elszámoláshoz a támogatás évét követő évben kiállított számlák is 

elfogadhatóak.” 

 

Az idézett jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a 2020. évben támogatásban részesült 

valamennyi szervezet határidőben, 2021. május 31. napjáig elszámolt a kapott támogatási 

összeggel. Az elszámolások, valamint a szervezetek által benyújtott számlák ellenőrzése 2021. 

június 15. napjáig megtörtént. 

 

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

helyszíni ellenőrzést is végre kell hajtani.  

 

A Képviselő-testület a 389/2020. (VIII. 11.) határozatával helyszíni ellenőrzésre az Erzsébeti 

és Soroksári Szülők Egyesületét és a Soroksári Fehérasztal Társaságot jelölte ki. Mindkét 

szervezet tájékoztatta a hivatalt a támogatási összeg felhasználásának idejéről és helyszínéről. 

A helyszíni ellenőrzések a fenti egyesületeknél megtörténtek.  

 

Az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete 2020-ban a tevékenységük folytatásához 

szükséges eszköz (nyomtató) beszerzésére és működési költségek (könyvelés) biztosítására 

fordította. 

A Soroksári Fehérasztal Társaság a pénzösszeget a Nemzeti Színházban egy színdarab 

megtekintésére, színház bemutatására (körbevezetésre), színházat bemutató kiadványra, 

valamint ügyintézéssel kapcsolatos kiadványokra és költségekre fordította. 



 

Az ellenőrzés, a szakmai beszámoló, valamint a benyújtott számlák alapján megállapítható, 

hogy a támogatás összegét az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete és a Soroksári 

Fehérasztal Társaság a szerződésben meghatározott célnak megfelelően használta fel.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a civil szervezetek 2020. évi támogatásáról szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

Határozati javaslat:  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2021. (…...) határozata a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület által 2020. évben, pályázati úton nyújtott támogatása elszámolásához  

1. az Adler állatmentő Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

2. az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

3. a Dél-pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

4. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

5. az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

6. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

7. a Híd a színpad világába Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

8. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

9. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet - XXIII. Kerületi Területi 

Szervezete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

10. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

11. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

12. a Soroksár Kultúrájáért Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

13. Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

14. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

15. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

16. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

17. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott szakmai 

és pénzügyi beszámolót elfogadja. 



18. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

19. a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja által 

benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

II. a ………………………… (civil szervezet neve) 2020. évi támogatásáról szóló szakmai 

és pénzügyi beszámolóját nem fogadja el.  

 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati 

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

 

Budapest, 2021. június 23.  

 

 

 

 

  Jeszenszky Rózsa                                                                                    Bese Ferenc  

előterjesztés készítője                                                                                 polgármester  

                                                                                                                      előterjesztő 

 

Mellékletek: 

1. egyeztető lap 

2. támogatások/elszámolások/visszafizetések összesítését tartalmazó táblázat 

a támogatott 19 szervezet szakmai beszámolója és a Civil rendelet 4. melléklete szerinti 

elszámolása 

 

  



 


