
 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának 

POLGÁRMESTERE 

1239 Budapest, Hősök tere 12. 

  

 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

 

Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról 

 

 

 

 

Előterjesztő:     Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Jeszenszky Rózsa   

civil és sport referens 

Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

     

 

Az előterjesztés egyeztetve:  Polonkai Zoltánné osztályvezető  

    Pénzügyi Osztály 

 

     

Az előterjesztést megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

     

 

Testületi ülés időpontja:   2020. március 10. 

 

 

Ellenjegyzők:    Vittmanné Gerencsér Judit 

     osztályvezető-helyettes 

     Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Szabó Tibor jegyző 



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 2019. év folyamán összesen 25 civil 

szervezetet részesített önkormányzati támogatásban, összességében 8.000.000 Ft értékben.  

 

A Civil rendelet 5. alcím - „A pénzügyi támogatás elszámolása” – 7. §-a 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.” 

 

Az idézett jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a 2019. évben támogatásban részesült 

valamennyi szervezet határidőben, 2020. január 31. napjáig elszámolt a kapott támogatási 

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

szintén a jogszabályban foglalt határidőre, 2020. február 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 340/2019. (VII.02.) határozatával helyszíni ellenőrzésre az Adler 

Állatmentő Egyesületet és a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet jelölte 

ki. Mindkét szervezet tájékoztatta a hivatalt a támogatási összeg felhasználásának idejéről és 

helyszínéről. A helyszíni ellenőrzések a fenti egyesületek rendezvényein megtörténtek.  

 

Az Adler Állatmentő Egyesület 2019-ben sok kutya elhelyezéséről gondoskodott, 

örökbefogadó napot tartott az általuk oltatott, chipeltetett és féregtelenített kutyusoknak és 105 

kutyának találtak gondoskodó gazdát.   

 

A Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület konferenciával egybekötött 

látogatáson vett részt Szigligeten és természetismereti és környezetvédelmi vetélkedőt 

szervezett. 

 

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

hogy a támogatás összegét az Adler Állatmentő Egyesület és a Soroksári Botanikus Kert Baráti 

Kör Közhasznú Egyesület a szerződésben meghatározott célnak megfelelően használta fel.  

 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

Határozati javaslat:  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020. (III.10.) határozata a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület által 2019. 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 „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

4. a Boldog Bulldog Alapítvány által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

5. a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

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

elfogadja. 

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

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

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

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

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

elfogadja. 

10. a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

11. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

12. a Kisdunamente Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

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

Szervezete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

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

elfogadja. 

15. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

16. a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja  

17. a Soroksár Kultúrájáért Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

18. Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

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

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

20. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 



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

beszámolót elfogadja. 

22. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott szakmai 

és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

23. a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

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

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

benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

II. a ………………………… (civil szervezet neve) 2019. évi támogatásáról szóló szakmai 

és pénzügyi beszámolóját nem fogadja el.  

 

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

elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

 

Budapest, 2020. február 26. 

 

 

 

 

  Jeszenszky Rózsa                                                                                    Bese Ferenc  

előterjesztés készítője                                                                                 polgármester  

                                                                                                                      előterjesztő 

 

Mellékletek: 

1. egyeztető lap 

2. támogatások/elszámolások/visszafizetések összesítését tartalmazó táblázat 

a támogatott 25 szervezet szakmai beszámolója és a Civil rendelet 4. melléklete szerinti 

elszámolása 

 

  



1. sz. melléklet  

 

 

 

Egyeztető lap 

 

Beszámoló civil szervezetek támogatásának elszámolásáról 

 

Képviselő-testületi előterjesztéshez 

 

 

 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály - osztályvezető 

 

 

Észrevétel/javaslat: Észrevételt, javaslatot nem teszek. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. február 26.           

 

 

 

 

       ………………………… 

        aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. melléklet  

 

 

Támogatások/elszámolások/visszafizetések 

      2019. év   

  Pályázó szervezet neve Pályázat célja 
Támogatott 

összeg (e. Ft) 

Elszámolt/ 

Visszafizetett 

1 Adler Állatmentő Egyesület 
Állatvédelmi támogatás (oltás, chipelés, 

orvosi és panziós ellátás) 
200 200 

2 Anyaoltalmazó Alapítvány 

Az Alapítvány otthonaiban  élő családok 

életvitelének javítása, szociális 

segítségnyújtás  

200 200 

3 

"Bizalom" Erzsébeti 

Soroksári Nagycsaládosok 

Egyesülete  

Programok szervezése tagcsaládjaik 

számára: részvétel a Nagycsaládosok  

Őszi találkozóján, színházbérletek 

vásárlása, kirándulások szervezése 

100 100 

4 Boldog Bulldog Alapítvány 

Általános iskolás gyerekek oktatása a 

felelős állattartásra (elektromos 

gépjármű és az  oktatáshoz szükséges 

eszköz vásárlás) 

200 200. 

5 
Danubia Gyöngye 

Művészeti Egyesületet  

Rendezvények szervezése (hagyomány 

ápolás, eszköz és kellék beruházás)  
300 300 

6 Dél-pesti ILCO Egyesület 

Karácsonyi ünnepség megrendezése -  

önkéntesek jutalmazása, sztómaterápiás 

eszközök biztosítása 

100 100 

7 
Erzsébeti és Soroksári 

Mozgássérültek Egyesülete 

Cserkeszőlői gyógyfürdő kirándulás 

(busz és kirándulás költség) 
300 300 

8 
Erzsébeti és Soroksári 

Szülők Egyesülete 

Rendezvények szervezése (kulturális, 

szórakoztató rendezvények). 
300 300 

9 Fatima Csillaga Alapítvány 

 Közösségépítő nyári tábor szervezése 

újtelepi családok részére: közösségi 

kapcsolatok és nemzettudat fejlesztése 

1.000 1.000 

10 
Független Nők Egyesülete a 

XXIII. kerületéért 

Országjáró kirándulás szervezése, 

lebonyolítása 
200 200 



11 Jószomszédok Egyesület 

Újtelepi (Jó) Szomszédolás rendezvény-

sorozat és a rendezvényekhez 

kapcsolódó eszközbeszerzés 

300 300 

12 

" Kisdunamente” Magyar 

Kulturális Kör Soroksár 

Egyesület 

Népviseleti ruha varratása 800 800 

13 

Magyar Vöröskereszt 

Budapest Fővárosi 

Szervezet XXIII. Kerületi  

Területi Szervezete  

XXIII. Kerületi lakosságot érintő 

programok szervezéséhez, 

lebonyolításához szükséges anyagi 

támogatás  

200 200 

14 Pacsirta Klub Egyesület 

Idős emberek egészség megőrzése. 

(gyógyfürdő belépő, úti költség) 

Kulturális szórakoztatás, 

hagyományőrzés, rendezvények 

szervezése 

300 300 

15 
Rozmaring Nyugdíjas 

Egyesület 

Egészség megőrzése és javítása céljából 

gyógyfürdő látogatás (belépőjegy, 

szállás költség és buszbérlés) 

250 250 

16 

Soroksár Közrendjéért és 

Közbiztonságáért 

Alapítvány 

Alapítvány működési költségeire 

(üzemanyag gk, biztosítás, könyvelő) 
1.000 1.000 

17 
Soroksár Kultúrájáért 

Egyesület 

Soroksár kultúrájának, 

közművelődésésnek fejlesztése 

(színházlátogatás 

népszerűsítés,színházjegyek,díszletekhez 

hozzájárulás)  

400 400 

18 

Soroksár Millennium- telepi 

Kutyaiskola és 

Sportegyesület 

Az iskola működéséhez szükséges 

eszközök és anyagok   beszerzése 
300 300 

19 

Soroksári Botanikus Kert 

Baráti Kör Közhasznú 

Egyesület 

Őszi rendezvénysorozat (tanulmányiút, 

konferencia,iskolások számára 

vetélkedő) 

200 200 

20 
Soroksári Fehérasztal 

Társaság 

Soroksár polgári hagyományait elősegítő 

összejövetelek, tanulmányi utak és 

kirándulások szervezése 

200 200 

21 
Soroksári Grassalkovich 

Kör Egyesület 

Soroksár vendéglőiről és kocsmáiról 

könyv kiadása 
300 300 

22 

Soroksári 

Nagyboldogasszony 

Plébániáért Alapítvány 

A 923. sz. Pázmány Péter 

Cserkészcsapat 2019. évi nagytáborának 

támogatása  

400 400 



23 
Soroksári Német 

Nemzetiségi Tánc Egyesület 

Felnőtt és gyermek tánctábor 

megvalósítása, (busz - és szállásköltség, 

erősítő a hangosításhoz és a záró 

fellépésre kislányoknak blúz varratása 

200 200 

24 
Soroksári Nőegylet 

Egyesület 
Gyógyfürdői látogatás 200 200 

25 

Szent Erzsébet a 

Szegényekért Alapítvány - 

Soroksári Karitász csoportja 

A  Soroksári Karitász Csoport 

rászorulókat támogató  2019. évi 

programjainak megvalósítása 

300 300 

  Összesen:    8.000 8.000 

 


