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Tárgy:  Civil szervezetek 2022. évi támogatásának pályázati kiírása 
 
 

Tisztelt Bizottság! 
 
Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) számú önkormányzati 
rendelete értelmében (a továbbiakban rendelet) a Humánpolitikai Bizottság, valamint a Sport, 
Közlekedési és Közbiztonsági minden évben pályázatot ír ki olyan Magyarországon 
nyilvántartásba vett szervezetek pénzbeli támogatására, melyek Kistarcsán folytatják 
tevékenységüket.  
 
A civil szervezetek támogatására 2022. évben rendelkezésre álló keretösszeget Kistarcsa Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 
határozta meg. A rendelkezésre álló teljes összeg 8 600 000 Ft, az előző évekhez képest nem 
módosult. 
 
A Bizottságok rendelet vonatkozó pontjai szerint a Pályázati felhívásokat a tárgyév március 31. 
napjáig kötelesek közzétenni. 
 
A pályázatokat az illetékes bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, a 
rendelet mellékleteként rendszeresített „Pályázati adatlapon”, a pályázati felhívásokban 
megjelölt határidőig. A pályázat keretében többek között az oktatással, közművelődéssel, 
közösségépítéssel, esélyegyenlőség megteremtéssel, egészségmegőrzéssel, sporttal kapcsolatos 
pályázati célok támogathatóak. 
 
Amennyiben két részletben kérik a támogatás folyósítását, a támogatott szervezetek a nyert 
támogatás felhasználásáról két részletben, beszámoló benyújtásával kötelesek elszámolni, a 
támogatási szerződésnek, illetve a számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelően. Az 
elnyert támogatás első részéről legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig, a fennmaradó támogatásról 
legkésőbb következő év február 15-ig kell elszámolni az elszámolás időpontjáig keletkezett 
számlákkal. Amennyiben egy összegben kerül sor a támogatás folyósításra a teljes elnyert 
támogatás felhasználásáról legkésőbb a tárgyévet követő év február 15-ig kell elszámolni. A 
támogatás felhasználásáról szóló elszámolás határidejét a döntéshozó módosíthatja. 
 
 

 



 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 

I. sz. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága az 1. számú mellékletben 
szereplő pályázati felhívás elfogadásával a civil szervezetek 2022. évi támogatására 
pályázatot hirdet a 2022. évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló keret erejéig.  
 
A Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. mellékletben szereplő 
„Pályázati felhívás” megjelentetéséről a város honlapján és más hirdető felületein. 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2022. március 31. napja 
Felelős:  dr. Gotthard Gábor, jegyző 

 
 

„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
 

II. sz. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsága a 2. 
számú mellékletben szereplő pályázati felhívás elfogadásával a civil szervezetek 2022. évi 
támogatására pályázatot hirdet a 2022. évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló 
keret erejéig.   
 
A Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben szereplő „Pályázati 
felhívás” megjelentetéséről a város honlapján és más hirdető felületein. 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2021. március 31. napja 
Felelős:  dr. Gotthard Gábor, jegyző 

 
 

„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
 
Kistarcsa, 2022. március 10. 
 
 
 

Juhász István 
polgármester 


