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ELŐTERJESZTÉS 

a községben működő civil szervezetek támogatásáról 

 

Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

átadásáról és átvételéről szóló 16/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet értelmében 

az Önkormányzat lehetőségeitől függően, azonos feltételek mellett, pénzügyi 

támogatást biztosít a civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének 

rendezvényeihez és működéséhez. 

Fent hivatkozott rendeletnek megfelelően Szerep Község honlapján megjelentek a 

pályázati felhívások a helyi civil szervezetek támogatására. A pályázatok 

benyújtásának határideje 2017 március 17-e volt. 

Az ez évi támogatás mértékét az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 

6/2017. (III.01.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete tartalmazza. A 

támogatásra 2.350 e Ft előirányzat került jóváhagyásra a Képviselő-testület által. 

Az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza a civil szervezetek által 

benyújtott pályázat fontosabb adatait. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázatok elbírálásánál az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 16/2014. (XII.27.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően hozza meg a döntését. 

 

Határozati javaslat 

Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 

forrás átadásáról és átvételéről szóló 16/2014. (XII.27.) önkormányzati rendelet 

2. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi civil szervezetek részére 2017 

évben biztosított önkormányzati támogatási keretre benyújtott, 2017. április 1. 

és 2017 december 31. között megvalósítandó pályázatokat az alábbi mértékben 

támogatja, melyet csak a megjelölt célra használhat fel: 

 

1. Szerepi Gazdakör       ………. e Ft. 
  Felhasználás: bál költségeihez hozzájárulás 
2. Szerepi Gazdakör       ………. e Ft. 
  Felhasználás: Aratónap rendezvény lebonyolítására 
3. Szerepi Sorsfordítók Egyesület     ………. e Ft. 
  Felhasználás: 2017. május 6-i Romanap rendezvény lebonyolítása 
4. Szerepi Polgárőrség       ………. e Ft. 
  Felhasználás: 2017. évi működéssel kapcsolatos költségek (04.01-
12.31.) 



5. Szerepi Református Egyházközség     …………. e Ft. 
  Felhasználás: programsorozat és virágvasárnapi koncert 
lebonyolítása. 
6. Szerepi Birkózó Sport Egyesület     …………. e Ft. 
  Felhasználás: 2017. évi működéssel kapcsolatos költségek (04.01-
12.31.) 
7. Szerepi Nyugdíjas Egyesület      …………. e Ft. 
  Felhasználás: nyugdíjas egyesületek közötti találkozó lebonyolítása 
8. ÉKE Egyesület        …………. e Ft. 
  Felhasználás: Segély szállítmányozás (2017. 04.01-től 12.31-ig.) 
9. Szerepi Sportegyesület      ………… e Ft. 
  Felhasználás: 2017. évi működéssel kapcsolatos költségek (04.01-
12.31.) 
10. Hamvas Hagyományőrző Népdalkör    ………… e Ft. 
  Felhasználás: cipő és vállkendő vásárlás 
 
  Összesen:       …..…….. e Ft. 
 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Szerep, 2017. március 20. 

 

 

                                                                              Tóthné Verő Tünde s.k. 
                                 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


