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E L Ő T E R J E S Z T É S  
Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. április 4-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Pályázati kiírás civil szervezetek 2018. évi támogatására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről 

szóló 11/2017. (III. 30.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) értelmében a képviselő-testület a civil 

szervezetek támogatásának céljára felhasználható előirányzat összegét évente a költségvetési 

rendeletében határozza meg. A tárgyévben fel nem használt összeg a következő évi előirányzat 

összegét nem növeli meg. 

 

2018. évben a civil szervezetek támogatásra - ideértve a sportegyesületeket is - mindösszesen 2 442 

ezer forint fordítható. 

 

A támogatás az önkormányzati rendeletben meghatározott eljárásrendben, elsősorban pályázati úton, 

vagy kivételes esetben egyedi kérelemmel igényelhető. 

 

A pályázat kiírásáról az Ör. 5. § (1)-(2)-(3) bekezdései a következőképpen rendelkeznek: 

(1) Támogatás pályázat útján évi egy alkalommal igényelhető. A pályázatokat a képviselő-testület írja 

ki minden év április hó 30. napjáig. 

(2) A pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt legalább 15 nappal korábban közzé 

kell tenni a település hivatalos internetes honlapján és a helyben szokásos módon. 

(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:  

a) a pályázat célját;  

b) a rendelkezésre álló keretösszeget;  

c) a finanszírozás módját;  

d) a pályázók körét;  

e) a pályázati feltételeket; 

f) a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját;  

g) az elbírálás határidejét és az eredményről történő értesítés módját. 

 

A támogatás odaítéléséről az Ügyrendi és Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő--

testület dönt a benyújtásra nyitva álló határidő lejáratát követő ülésén, de legkésőbb a tárgyév május 

30-áig. A képviselő-testület a döntését nem indokolja. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést 

megtárgyalni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2018. (IV. 04.) számú határozata 

pályázati kiírás civil szervezetek 2018. évi támogatására 

(tervezet) 

Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot hirdet az Okány 

Község közigazgatási területén működő civil szervezetek 2018. évi működési és céljellegű 

támogatására.  

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat közzétételére és a szükségessé váló 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szivós László polgármester  
 

Okány, 2018. április 3.                                                                                   

 
                                                                      Szívós László 

                                                                       polgármester 
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