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   Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2015. év során 5 alkalommal állapított meg támogatást az Önkormányzat civil szervezetek, 

működéséhez, általuk megvalósított programok megszervezéséhez. 

A támogatási szerződések szerint, a fenti támogatási összegekről legkésőbb január 31-ig kell 

elszámolniuk.  

 

Az elszámolások benyújtása 2 esetben már tavalyi évben megtörtént, melyek elfogadásáról a 

testület már döntött, így jelenleg már csak 3 támogatás elszámolását szükséges vizsgálni. Az 

elszámolások benyújtása határidőre megtörtént, egy alkalommal azonban szükség volt az 

elszámolás hiánypótlására/kiegészítésére felszólítani a civil szervezetet, mely legkésőbb 2016. 

február 26-ig nyújtható be, így arra vonatkozó pontos tájékoztatást a testületi ülésen tudok 

adni. 

 

Az alábbi táblázatban foglaltam össze a támogatott szervezet, a támogatási cél, a támogatási 

összeg, továbbá az elszámolás szabályszerűségével kapcsolatos megállapításokat. 
 

Támogatott 

szervezet 

Támogatott cél Támogatási 

összeg 

Ellenőrzés 

megállapításai 

Újrónafői Általános 

Iskoláért és  

Óvodáért Közhasznú 

Egyesület 

óévbúcsúztató 

rendezvény 

megszervezése 

30.000,- Ft - hiánypótlás szükséges 

Újrónafő Sportkör 

sportkör működési 

céljaira (sportpálya 

zölterület 

karbantartás, szerelés 

és labda vásárlás) 

451.000,- Ft 

 

-elszámolás rendben 

sportnap 

megszervezése és 

lebonyolítása 

300.000- Ft 
- elszámolás rendben 

(apróbb pontatlanság) 

 

Továbbá a testület 23/2014. (IV.14.) határozatával döntött arról, hogy a Sportkörnek TAO 

pályázathoz önerőt (416.918,- Ft) biztosít, mely a tavalyi évben került felhasználásra, így 

elszámolása is az idei év január 31-ig történt meg. Az elszámolás rendben megtörtént. 

 

Határozati javaslat: 

 

I./ 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Újrónafő Sportkör 

(9244 Újrónafő, Nefelejcs u. 1.) 2015. évi költségvetési támogatásai felhasználásáról 

szóló beszámolóját, melyeket egyrészt a Sportkör működési céljaira (sportpálya 

zölterület karbantartás, szerelés és labda vásárlás), másrészt sportnap megszervezése 

és lebonyolításához, harmadrész pedig a 2014. évi TAO pályázati önerőhöz biztosított.  



2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa az 

Egyesületet.  

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges 

döntések meghozatalára! 

 

 

Újrónafő, 2016. február 15. 

 

 

                                                                                          Dr. Dudás Eszter s.k., 

                                                                                          kirendeltség-vezető 
   


