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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i ülésére 
 

Tárgy: Aranycsapat Alapítvány támogatása polgármesteri keretből 
 
Érintett Bizottság: Humánpolitikai Bizottság; Sport, Közlekedési és Közbiztonsági 

Bizottság 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) rendelete, valamint a 
polgármesteri keretből nyújtott támogatásokról szóló 9/2019. számú polgármesteri és jegyzői 
együttes utasítás a támogatás megítélésének jogát polgármesterre ruházta, mely keret terhére az 
Aranycsapat Alapítvány támogatását javaslom, de mivel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§. 4. pontja alapján a képviselő-
testület hatásköréből nem ruházható át alapítványi forrás átvétele és átadása, ezért az 
alapítványok támogatására a Humánpolitikai Bizottság csak javaslatot tehet, majd azt döntésre 
továbbítja a Képviselő-testület felé. 
 
Az Aranycsapat Alapítvány (elnök: Kű Lajos, székhely: 1118 Bp. Kelenhegyi út 4.) levélben 
azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy céljainak megvalósításához; az 1952-es 
Helsinki Olimpia világhírű magyar sport Hőseinek emlékére felállítandó emlékmű költségeinek 
fedezése nyújtson pénzbeli támogatást az Önkormányzat. A kérelem alapján megállapítottam, 
hogy az Aranycsapat Alapítvány célja az Önkormányzatunk által támogatandó, így a kérésnek 
eleget téve az Alapítványt 80. 000,-Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban javaslom 
részesíteni a 2020. évi költségvetésben meghatározott polgármesteri keret terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alapítványi forrás átadásának jóváhagyására, és az 
alábbi határozati javaslat elfogadására.  
 
 
  

 



Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) rendelete, valamint a polgármesteri keretből 
nyújtott támogatásokról szóló 9/2019. számú polgármesteri és jegyzői együttes 
utasításnak megfelelően az Aranycsapat Alapítvány (elnök: Kű Lajos székhely: 1118 Bp. 
Kelenhegyi út 4.) részére a 80 000, - Ft összegű vissza nem térítendő támogatás átadását 
jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.  
 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
Határidő:  2020. szeptember 30. 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű többségű szavazati arányt igényel. 
 
Kistarcsa, 2020. szeptember 15. 
 
 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Tisztelt Képviselő-testület!

