Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS
Javaslat a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány 2021. évi
támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára
(A rendkívüli ülésen történő előterjesztés oka: adminisztratív hiba miatt a kérelmező
határidőben szabályszerűen benyújtott pályázata nem került a döntéshozó elé, ezért
haladéktalanul dönteni szükséges az érintett Alapítvány kérelméről)
Előterjesztő:

Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Weidinger Brigitta osztályvezető
Polgármesteri Kabinet

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:

Polonkai Zoltánné osztályvezető
Pénzügyi Osztály

Az előterjesztés megtárgyalására
jogosult bizottság:*

Pénzügyi Bizottság

Testületi ülés időpontja:

2021. szeptember 27.

Ellenjegyző:

Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Polgármesteri Kabinet

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Tibor jegyző

* Rendkívüli ülésen való előterjesztés okán bizottság nem tárgyalja
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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021. szeptember 14. napján megtartott ülésén döntött a Tisztelt Képviselő-testület az
alapítványok (egyesületek) és társadalmi szervezetek 2021. évi támogatásáról.
Az azonnali vizsgálat során kiderült, hogy az előterjesztés elkészítése során adminisztratív hiba
okán egy pályázat a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány (a továbbiakban
Alapítvány) által időben és szabályosan benyújtott adatlap, a többi pályázati
dokumentum között elkeveredett, ezáltal az Alapítvány kérelme nem került a Tisztelt
Képviselő-testület elé. Az adminisztratív hiba ezzel hátrányosan érinti az Alapítványt, amely a
pályázatát határidőn belül, szabályosan adta be, a pályázati feltételeknek maradéktalanul
megfelel/megfelelt.
Fentiekre tekintettel, a rajta kívül álló ok miatt bekövetkezett adminisztratív hiba okán nem
lehet az Alapítványt a pályázók közül kizárni, arra hivatkozva, hogy a Képviselő-testület a már
döntött, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapítvány kérelmét érdemben
elbírálni szíveskedjen, egyúttal kérem – tekintettel arra, hogy a civil szervezetek támogatásáéra
rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészében felhasználásra került – a civil szervezetek
támogatására szolgáló keretet az Alapítvány támogatása esetén a támogatási összeggel
megemelni szíveskedjenek, az Általános tartalék terhére.
Az Alapítvány 500. 000.- forint összegű támogatást igényelt, a 923. sz. Pázmány Péter
Cserkészcsapat nyári táborának támogatására.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021. (IX.27.) határozata a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány
2021. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2021. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt ………….,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat
nyári táborának támogatása
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti
támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021. (IX.27.) határozata a civil szervezetek 2021. évi támogatására biztosított
költségvetési keretösszeg kiegészítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet
„Céltartalék – egyéb tartalék” sora terhére további …….,- Ft-tal egészíti ki a civil szervezetek
2021. évi támogatására elkülönített költségvetési összeget.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester
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Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, nyílt ülésen, döntési joggal tárgyalja.
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2021. szeptember 22.

dr. Weidinger Brigitta
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

