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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évben kiírta pályázatát az
alapítványok (egyesületek) és társadalmi szervezetek 2022. évi támogatására a 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) alapján.
A pályázati felhívás alapján 29 civil szervezet nyújtott be pályázatot 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 18.693.800.- 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 Képviselőtestület 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 támogatási szerződés mintája a Tisztelt Képviselő-testület tájékoztatása céljából jelen
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Civil rendelet 3.§ (1) bekezdése
szerint:
„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.
Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásáról (1-29. határozati javaslat) és a tételes helyszíni ellenőrzés útján

ellenőrzendő támogatott civil szervezetekről (30. határozati javaslat) szíveskedjék döntését
meghozni.
Határozati javaslatok
1.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.) határozata az Adler Állatmentő Egyesület 2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Adler Állatmentő Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, melyet
a támogatott a következő célra használhat fel: Orvosi költségek kifizetése.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Adler Állatmentő Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
2.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány 2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt …………………… Ft-tal támogatja, melyet a
támogatott a következő célra használhat fel: Az intézményben tartózkodó családokfelnőttek részére közösségi programok, gyermekek részére fejlesztés biztosítása.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
3.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.) határozata a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári
Nagycsaládosok Egyesülete 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét
…………………… Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel:
Többnapos buszos kirándulás szervezése.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét nem
támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
4.

Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Dél-pesti ILCO Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, melyet a
támogatott a következő célra használhat fel: Sztómás betegek segítése.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Dél-pesti ILCO Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

5.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet …………………… Ft-tal
támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület mentőeszközeinek fejlesztése és korszerűsítése.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
6.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.) határozata az EGYÜTTÉRZÉS KORLÁTOK NÉLKÜL
EGYESÜLET -együtt a csepeli és soroksári rászorultakért 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesületet …………………… Ft-tal
támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: A 2022. évben a
melegételosztás feltételeinek biztosítása.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

7.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek
Egyesülete 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat

I. 2022. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét ……………………
Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Cserkeszőlői
kirándulás.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
8.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete
2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületét …………………… Ft-tal
támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Kulturális szórakoztató
rendezvények.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületét nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.

Felelős: Bese Ferenc polgármester
9.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Fatima Csillaga Alapítványt …………………… Ft-tal támogatja, melyet a
támogatott a következő célra használhat fel: Közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi
családok részére.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Fatima Csillaga Alapítványt nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
10.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért
Egyesületet 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet
…………………… Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel:
Országjáró kirándulás szervezése, működési költségek fedezése.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
11.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata a Híd a színpad világába Alapítvány 2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Híd a színpad világába Alapítványt …………………… Ft-tal támogatja,
melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Pályázat kiírás rászoruló
előadóművészeknek, illetve térítésmentes próbahely továbbfejlesztés (helyiség
karbantartás).
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Híd a színpad világába Alapítványt nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
12.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata a Jószomszédok Egyesület 2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat

I. 2022. évben az Jószomszédok Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, melyet a
támogatott a következő 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 lakóközösségben.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Jószomszédok Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
13.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021 (XI. 09.)határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII.
Kerületi Területi Szervezete2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. Kerületi
Területi Szervezetét …………………… Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő
célra használhat fel: XXIII. Kerületi lakosságot érintő egészségügyi programok
szervezéséhez, lebonyolításához szükséges anyagi támogatás.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap

"B" változat
I. 2022. évben az Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. Kerületi
Területi Szervezetét nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
14.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata a Molnár-sziget, Kiság Barátai Egyesület 2022.
évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Molnár-sziget Kiság Barátai Egyesületet …………………… Ft-tal
támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: A Molnár-sziget kiság
invazív növényektől való mentesítése.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Molnár-sziget Kiság Barátai Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
15.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021 (XI. 09.)határozata a Molnár-sziget Sporthorgász Egyesület2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Molnár-sziget Sporthorgász Egyesületet …………………… Ft-tal
támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Versenysport, világbajnoki
csapat támogatás.

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Molnár-sziget Sporthorgász Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

16.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Pacsirta Klub Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja, melyet a
támogatott a következő célra használhat fel: Kulturális rendezvények szervezése,
egészségmegőrzés. A magányos emberek szórakoztatása, segítése.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Pacsirta Klub Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Határidő: 2021. november 30.
17.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021 (XI. 09.)határozata a Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesületet …………………… Fttal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Ritmikus gimnasztika
tanfolyam fenntartása.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

18.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja,
melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Egészségmegőrzési program
gyógyfürdő részvétel külön busz bérléssel, karácsonyi ünnepség.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
19.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.) határozata a Soroksár Kultúrájáért Egyesület 2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Soroksár Kultúrájáért Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja,
melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Soroksár kultúrájának,
közművelődésének fejlesztése, színházi előadások szervezése és lebonyolítása.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Soroksár Kultúrájáért Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
20.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és
Sportegyesület 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

"A" változat
I. 2022. évben az Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet
…………………… Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Az
iskola működéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet nem
támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

21.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör
Közhasznú Egyesület 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet
…………………… Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: A
környezetismeret és a természetvédelem népszerűsítése.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat

I. 2022. évben az Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet nem
támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
22.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Soroksári Fehérasztal Társaságot …………………… Ft-tal támogatja,
melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 2022 évi működési költségek
támogatása (papír, boríték, postaköltség, festékpatron stb.) így a szervezet 30 éves
fennállásának alkalmából tervezett 2022. évi jubileumi megemlékezéshez.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Soroksári Fehérasztal Társaságot nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

23.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület 2022.
évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet …………………… Ft-tal
támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Soroksár vendéglőiről és
kocsmáiról könyv kiadása.

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

24.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért
Alapítvány 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt
…………………… Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: A
923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2022. évi nagytáborának támogatása.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

25.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021 (XI. 09.)határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Soroksári Nőegylet Egyesületet …………………… Ft-tal támogatja,
melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Gyógyfürdői látogatás.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Soroksári Nőegylet Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
26.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021 (XI. 09.)határozata a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület 2022. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesületet ……………………
Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Soroksári tanulóknak
és felnőtteknek rendszeres sport és szabadidős programok, edzések biztosítása.
Gyógypedagógiai alapú motorikus és személyiség fejlesztés, önbizalom erősítés 6-12 éves
tanulók számára
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

27.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.) határozata a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány Soroksári Karitász csoportja 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítványt …………………… Ft-tal
támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: A Soroksári Karitász
Csoport rászorulókat támogató 2022. évi programjainak megvalósítása.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítványt nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
28.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021 (XI. 09.)határozata a Sziget Vízisport Alapítvány 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat

I. 2022. évben az Sziget Vízisport Alapítványt …………………… Ft-tal támogatja, melyet a
támogatott a következő célra használhat fel: A soroksári gyerekeknek a vízisportok
megismertetése.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Sziget Vízisport Alapítványt nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

29.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021 (XI. 09.)határozata a Tenisztanoda Sportegyesület 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
"A" változat
I. 2022. évben az Tenisztanoda Sportegyesületet …………………… Ft-tal támogatja, melyet
a támogatott a következő célra használhat fel: Play+Stay gyermek (6-11 éves korig)
teniszverseny szervezés.
II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat
2022. évi költségvetése terhére.
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a támogatott a részére
2021. 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: 2021. november 17.,
a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
hatálybalépését követő 15. nap
"B" változat
I. 2022. évben az Tenisztanoda Sportegyesületet nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2021. november 17.

Felelős: Bese Ferenc polgármester
30.
Budapest
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének…../2021 (XI. 09.)határozata civil szervezetek helyszíni ellenőrzésre történő
kijelöléséről a 2022. 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 támogatott civil szervezetek közül a következő szervezeteket jelöli ki
helyszíni ellenőrzés céljából: …………………………………..
II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. november 30.
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslatok
elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2021. október 25.

Jeszenszky Rózsa
sport- és civil referens
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

