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„Nyílt ülésen tárgyalandó”
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: Az Attila Nyilai Egyesülettel és a Fenyvesliget Egyesülettel kötött támogatási
szerződések módosítása
Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!
Kistarcsa Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága 2020. február 21. napján a civil
szervezetek számára nyújtandó támogatásra pályázatot írt ki.
A felhívásra a benyújtási határidőig pályázatot nyújtott be az Attila Nyilai Egyesület és a
Fenyvesliget Egyesület is.
Az Attila Nyilai Egyesület 2020. évre a II. Testvértelepülés tábor Kistarcsa-Torja
megrendezésének támogatására nyújtott be pályázatot. Kistarcsa Város Polgármestere 67/2020.
(III. 18.) sz. határozatában az Attila Nyilai Egyesületet 400 000 Ft támogatásban részesítette a
Humánpolitikai Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg előirányzat terhére. (1. számú melléklet). A
Kistarcsa Város Önkormányzata és az Attila Nyilai Egyesület között megkötött támogatási
szerződésben rögzítésre került, hogy a támogatás egy összegben kerül elszámolásra, melynek
határideje 2021. március 10. napja.
Az Attila Nyilai Egyesület elszámolási határidejét megelőzően, 2020. augusztus 10. napon
módosítási igényről szóló kérelmet, továbbá ehhez kapcsolódóan 2020. szeptember 2. napján
költségvetési tervezetet nyújtott be (2. számú melléklet). Kérelmében leírja, hogy a
koronavírus-járvány miatt a tervezett testvértelepülési tábort nem volt lehetőségük megtartani,
ezért kérelmezi, hogy az elnyert összeget más célra, az egyesület eszközeinek bővítésére
használhassa fel, mely az egyesületi tagok fejlődését és jövőbeni rendezvényeik lebonyolítását
is segítené. Kérelméhez kapcsolódóan benyújtott költségvetési terve alapján az egyesület

mongol jurta, íjak, nyílvesszők, lőlapok, valamint egyesületi rendezvényekhez kapcsolódó
eszközök, tányérok, poharak, sörpadok beszerzését tervezi a támogatásból finanszírozni.

A Fenyvesliget Egyesület 2020. évre tervezett programjainak finanszírozására igényelte a
támogatást. Az első félévben, 2020. májusában szemétszedés és virágosítás, illetve 2020.
júniusában a X. Fenyvesligeti Nap elnevezésű rendezvények szervezését és lebonyolítását
tervezte. Kistarcsa Város Polgármestere 68/2020. (III. 18.) sz. határozatában a Fenyvesliget
Egyesületet 350 000 Ft támogatásban részesítette a Humánpolitikai Bizottsági és Sport,
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörében megítélendő pályázati támogatási
keretösszeg előirányzat terhére (3. számú melléklet). A Kistarcsa Város Önkormányzata és a
Fenyvesliget Egyesület között megkötött szerződésben a pályázó nyilatkozatára rögzítésre
került, hogy a támogatás két részletben kerül elszámolásra. A támogatás első részletének
felhasználási határideje 2020. szeptember 10. napja volt.
A Fenyvesliget Egyesület az első részlet elszámolási határidejét megelőzően, 2020. szeptember
6. napon módosítási igényről szóló kérelmet nyújtott be (4. számú melléklet). Kérelmében
leírja, hogy az első félévre tervezett rendezvények a koronavírus járvány következtében
elmaradtak, az elnyert támogatási összeg nem került elköltésre, ezért az elszámolás első
részletét nem tudják teljesíteni. Az egyesület idén várhatóan két rendezvényt fog megtartani, de
azok finanszírozása nem jelent annyi költséget, mint amennyi támogatást a pályázat keretében
elnyertek. A leírtak miatt a Fenyvesliget Egyesület módosítani szeretné az Önkormányzattal
megkötött támogatási szerződését, olyan módon, hogy az elszámolás egy összegben történjen,
2021. márciusában. Továbbá a támogatási összeget nem csak rendezvényeik finanszírozására,
hanem a fenyvesligeti játszótér, közösségi tér, valamint a fitnesz park környékének zöldítésére,
lombos fák és cserjék ültetésére is szeretnék fordítani.
A leírtak alapján indokolt az Attila Nyilai Egyesület és a Fenyvesliget Egyesület támogatási
szerződéseinek módosítása. A módosító szerződések tervezetei jelen előterjesztés 5. és 6. számú
mellékleteiként szerepelnek.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem:

I.

Határozati javaslat

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az
előterjesztés 5. számú mellékletét képező, Kistarcsa Város Önkormányzata és az Attila
Nyilai Egyesület között 2020. március 31-én létrejött támogatási szerződés módosítására
irányuló Módosító Szerződést és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Módosító
Szerződést Kistarcsa Város Önkormányzata képviseletében aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Juhász István, polgármester
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II.

Határozati javaslat

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az
előterjesztés 6. számú mellékletét képező, Kistarcsa Város Önkormányzata és
Fenyvesliget Egyesület között 2020. március 31-én létrejött támogatási szerződés
módosítására irányuló Módosító Szerződést és egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Módosító Szerződést Kistarcsa Város Önkormányzata képviseletében aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Juhász István, polgármester

„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.”
Kistarcsa, 2020. szeptember 15.
Juhász István
polgármester
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