
. 

 
 Budapest Főváros XXIII. kerület 

 Soroksár Önkormányzatának 

 P O L G Á R M E S T E R E  

 _____________________________ 

 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 

 
 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

 

Javaslat civil szervezetek támogatására 

 

 

 

Előterjesztő:    Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Jäckl Henriett  

    nemzetiségi referens, PR munkatárs 

    Polgármesteri Kabinet 

 

 

Az előterjesztés egyeztetve:  Polonkai Zoltánné osztályvezető 

     Pénzügyi Osztály 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

 

 

Testületi ülés időpontja:  2022. november 17. 

 

 

Ellenjegyzők:    Vittmanné Gerencsér Judit 

     osztályvezető-helyettes 

     Jogi és Személyügyi Osztály 

 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Kelemen Henrietta aljegyző 
  

 

 

 

 

 

 



. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Civil rendelet) alapján2022. évben is megjelent a pályázati felhívás 

az alapítványok (egyesületek) és társadalmi szervezetek 2023. évi támogatására. 

 

A pályázati felhívás alapján 31 civil szervezet nyújtott be pályázatot. A Soroksári Német 

Nemzetiségi Egyesület két pályázatot nyújtott be különböző pályázati célok megjelölésével. 

A beérkezett pályázatokra vonatkozó adatokat jelen előterjesztés 2. számú melléklete 

tartalmazza táblázat formájában, a pályázati űrlapok jelen előterjesztés 4. számú 

mellékleteként kerültek csatolásra. 

 

A beérkezett pályázatok összesen 18.950.000.- Ft támogatási összegre irányulnak. 

 

A Civil rendelet 11. §-a szerint: 

„11. § (1) A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a Képviselő-testület a támogatás 

folyósításának évét megelőző évi novemberi munkaterv szerinti ülésén dönt, egyúttal 

kötelezettséget vállal a megítélt támogatások összege erejéig a következő évi költségvetés 

terhére. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a civil szervezet elszámolását a Képviselő-

testület elfogadja. 

(2) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza: 

a) a támogatott civil szervezet megnevezését, 

b) a támogatás felhasználásának a pályázati Űrlap adatai alapján meghatározott pontos 

célját.  

c) a támogatás összegét. 

(3) A támogatás átutalásának évében, a költségvetési rendelet hatálybalépését és az előző 

évben nyújtott támogatás elszámolásának elfogadását követően a támogatottal a jelen 

rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződést kell kötni.” 

 

A Civil rendelet fent idézett 11. § (3) bekezdésében hivatkozott támogatási szerződésmintája a 

Tisztelt Képviselő-testület tájékoztatása céljából jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként 

csatolásra került. 

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Civil rendelet 3.§ (1) bekezdése 

szerint: 

 

„(1) A civil szervezet, akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet 

nem folytat, és a támogatást olyan pártpolitikától mentes feladatellátásra, valamint a 

kerülethez kapcsolódó, vagy a kerületi lakosokat érintő programok szervezésére kívánja 

fordítani, amely a kerület lakosságának érdekeit szolgálja.” 

 

A Civil rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek 10%-ánál tételes 

helyszíni ellenőrzést kell tartani, az ellenőrizendő szervezeteket a Képviselő-testület a 

pályázat elbírálásával egyidejűleg jelöli ki.  

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 130. § (1) bekezdése szerint: 
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"130. § (1) A tanácsnokok feladatkörébe tartozó témakörben készülő Képviselő-testületi vagy 

bizottsági előterjesztések – egyedi hatósági ügyekben készült előterjesztés kivételével - 

készítése során a témában érintett tanácsnok véleményét ki kell kérni. A tanácsnokok 

véleményüket írásban kötelesek kifejteni és legkésőbb az adott előterjesztésnek a képviselők 

részére történő kiküldését megelőző munkanap 12 óráig a jegyző részére elektronikus úton 

eljuttatni, melyet az előterjesztéshez csatolni kell." 

 

Az SZMSZ fenti rendelkezésében foglaltaknak megfelelően Geiger Ferenc Képviselő úr, a 

Képviselő-testület által megválasztott civil tanácsnok részére az előterjesztés véleményezés 

céljából előzetesen megküldésre került.  

A Civil Tanácsnok Úr véleménye jelen előterjesztés 5. sz. mellékleteként csatolásra került. 

 

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi civil szervezetek 

pénzügyi támogatásáról (1-31. határozati javaslat) és a tételes helyszíni ellenőrzés útján 

ellenőrzendő támogatott civil szervezetekről (32. határozati javaslat) szíveskedjék döntését 

meghozni. 

 

 

Határozati javaslatok 

 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.)határozata az Adler Állatmentő Egyesület 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben az Adler Állatmentő Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Segíteni a rászoruló állatokon.  

      b) 2023. évben az Adler Állatmentő Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az II. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári 

Nagycsaládosok Egyesülete 2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét 

…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Saját szervezésű 

programok (farsang, gyereknap, mikulás ünnepség). 
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    b) 2023. évben a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét nem 

támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az II. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

3. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Sztómás betegek segítése. 

    b) 2023. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

4. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2023. 

évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet …………………… Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

műszaki mentőeszközeinek fejlesztése és korszerűsítése. 

    b) 2023. évben a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 
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helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

5. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata az EGYÜTTÉRZÉS KORLÁTOK NÉLKÜL 

EGYESÜLET -együtt a csepeli és soroksári rászorultakért 2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesületet …………………… Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 2023. évben a melegételosztás 

feltételeinek biztosítása.  

    b) 2023. évben az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az II. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

6. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.)határozata az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek 

Egyesülete 2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) 2023. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 

…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Egy évben 

egyszer találkozó megszervezése a Cserkeszőlői gyógyfürdőben. 

    b) 2023. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

7. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022(XI. 17.) határozata az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete 

2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületét …………………… Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:Kulturális szórakoztató rendezvények 

      b) 2023. évben az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesületét nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

8. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022. (XI.9.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Fatima Csillaga Alapítványt ………………… Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok 

részére.  

    b) 2023. évben a Fatima Csillaga Alapítványt nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

9. 



. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Független Nők Egyesülete a XXIII. 

Kerületért Egyesület 2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet 

………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Országjáró 

kirándulás szervezése. 

    b) 2023. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet nem 

támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

10. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Híd a színpad világába Alapítvány 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Híd a színpad világába Alapítványt…………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Pályázat kiírás rászoruló előadóművészeknek, a 

Táncsics Mihály Művelődési Ház Tér/ Zene szervezésén kívül Zenei produkció 

szervezése, lebonyolítása a Zenepavilonban. Az Alapítvány hangtechnikai 

felszerelésének korszerűsítése (új mikrofon, hangfalak vásárlása). 

      b) 2023. évben a Híd a színpad világába Alapítványt nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

11. 



. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Jószomszédok Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Főváros XXIII. Kerület, Soroksár -Újtelep közösségének 

fejlesztése, lakói jobb helyi közérzetének, a helyi lokálpatriotizmusának erősítése, 

közreműködés a városrész rendjének, tisztaságának javításában, a baráti, a jószomszédi 

kapcsolatok és a társasági élet erősítése. Az egyesület, így a pályázat célja a 

környezettudatosság erősítése a lakóközöségben. 

    b) 2023. évben a Jószomszédok Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

12. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 

2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetét 

…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: XXIII. kerületi 

lakosságot érintő programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges anyagi 

támogatás 

    b) 2023. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetét nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

 

 



. 

13. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a Molnár-sziget Sporthorgász Egyesület2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Molnár-sziget Sporthorgász Egyesületet …………………… Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:Versenyhorgász szakosztály felszerelése 

minőségi javításának és a csapat versenyzésének támogatása.  

      b) 2023. évben a Molnár-sziget Sporthorgász Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

14. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Pacsirta Klub Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Kulturális rendezvényeink támogatása. Egészségmegőrzési 

céllal fürdő látogatás.  

     b) 2023. évben a Pacsirta Klub Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

15. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület2023. évi 

támogatásáról 

 



. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesületet …………………… 

Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Ritmikus gimnasztika tanfolyam 

fenntartása. 
b)2023. évben a Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

16. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Egészségmegőrzési program gyógyfürdő részvétel 

külön busz bérléssel, idősek napi ünnepség.   

      b) 2023. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

17. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Soroksár Kultúrájáért Egyesület 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet…………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Budapest 23. kerületének kulturális lehetőségeinek 

bővítése, színházi előadások, koncertek szervezése, lebonyolítása, a családok, valamint a 

szépkorúak - szórakozási lehetőségeinek növelése.  



. 

      b) 2023. évben a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

18. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és 

Sportegyesület 2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet 

…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az iskola 

működéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése. 

      b) 2023. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet nem 

támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

19. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör 

Közhasznú Egyesület 2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 

…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 

környezetismeret és a természetvédelem népszerűsítése 

      b) 2023. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet nem 

támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  



. 

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

20. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022(XI. 17.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot…………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Budapest új kulturális létesítményeinek megtekintése 

és megismerése, hozzájárulás a szervezet működési költségeihez. 

    b) 2023. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

21. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület 

2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet …………………… Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár vendéglőiről és kocsmáiról 

könyv kiadása. 

      b) 2023. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 



. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

 

 

22. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári I. számú Összevont Óvoda Gyermekeiért 

Alapítvány2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksári I. számú Összevont Óvoda Gyermekeiért 

Alapítványt…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:Az I. 

számú Összevont Óvoda tagóvodáinak gyermeknapi programjához kapcsolódó közös 

interaktív mese előadás. 

      b) 2023. évben a Soroksári I. számú Összevont Óvoda Gyermekeiért Alapítványt nem 

támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

23. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért 

Alapítvány2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 

…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 923. sz. 

Pázmány Péter Cserkészcsapat 2023. évi nagytáborának támogatása.  

      b) 2023. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt nem 

támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 



. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

 

 

24. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Gyógyfürdői látogatás.  

      b) 2023. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

25.A 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi  Egyesület 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesületet…………………… Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A Soroksári Pedagógus Kórus 20 éves 

évfordulójának megrendezése. 

      b) 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesületet a "Soroksári Pedagógus 

Kórus 20. éves évfordulójának megrendezése" céljából nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 



. 

 

25.B 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesületet…………………… Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:Soroksári Német Népdalkör CD 

felvételének elkészítése, kiadása. 

      b) 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesületet a "Soroksári Német 

Népdalkör CD felvételének elkészítése, kiadása" céljából nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

26. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesületet…………………… Ft-

tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az egyesület nyári felnőtt 

tánctáborának támogatása. Az egyesület különböző korosztályokba tartozó tagjai között 

a közösségi érzés megerősítése.  

      b) 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

27. 



. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Német Zenei Egyesület 2023. évi 

támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksári Német Zenei Egyesületet…………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Hagyományőrző koncertek szervezése és 

lebonyolítása, valamint hangszerek vásárlása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2023. 

évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.  

      b) 2023. évben a Soroksári Német Zenei Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

28. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület2023. 

évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesületet…………………… 

Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: 25. alkalommal kívánjuk 

megrendezni a Soroksár Kupa kulturális és sport programunkat családi nap keretében.  

      b) 2023. évben a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

29. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - 

Soroksári Karitász csoportja 2023. évi támogatásáról 

 



. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány- Soroksári Karitász 

csoportját…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 

Soroksári Karitász Csoport rászorulókat támogató 2023. évi programjainak 

megvalósítása.  

      b) 2023. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász 

csoportját nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

 

30. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a Tenisztanoda Sportegyesület2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Tenisztanoda Sportegyesületet…………………… Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Szenior teniszversenyek szervezése. 

      b) 2023. évben a Tenisztanoda Sportegyesületet nem támogatja. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

31. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a Vízió Egyesület 2023. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a) 2023. évben a Vízió Egyesületet…………………… Ft-tal támogatja, melyet az alábbi 

célra használhat fel: Közösségépítés. Soroksár helytörténete és a helyi értékek 

megismerésének elősegítése. . 

      b) 2023. évben a Vízió Egyesületet nem támogatja. 



. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére 

2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását a Képviselő-testület elfogadta, a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a 

szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

                  a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

                  hatálybalépését követő 15. nap 

 

 

32. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének…../2022.(XI. 17.) határozata civil szervezetek helyszíni ellenőrzésre történő 

kijelöléséről a 2023. évi támogatásukhoz kapcsolódóan 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a civil 

szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) rendelet 7. § (2a) 

bekezdése alapján a 2023. évben támogatott civil szervezetek közül a következő szervezeteket 

jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: ………………………………….. 

II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. november 30. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslatok 

elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2022. október 25. 

 

 

 

 

 

 

        Jäckl Henriett     Bese Ferenc 

 az előterjesztés készítője    polgármester 

    előterjesztő 

   

    

1. sz. melléklet – támogatási szerződés mintája 

2. sz. melléklet – Beérkezett pályázatok összefoglaló táblázata 

3. sz. melléklet – Egyeztető lap 

4. sz. melléklet – Pályázati űrlapok, adatlapok 

5. sz. melléklet - a civil tanácsnok véleménye 



. 

 


