Előterjesztés
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 9-i ülésére

2. napirend:

Civil szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatásáról döntés

Tisztelt Képviselő-testület!
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésében 800.000 forintot
különített el az egyesületek, civil szervezetek részére. A képviselő-testület felhatalmazása
alapján a polgármester pályázatot írt ki az önkormányzati támogatásra azzal, hogy a 2021. évi
veszélyhelyzet miatt a megítélt támogatás 2022. június 30-ig használható fel.
A pályázati határidőig 4 szervezet nyújtott be támogatási igényt
A főbb kritériumok:
1. Pályázni kizárólag a pályázati felhívás mellékletét képező adatlapon lehet, amelyhez csatolni
kell a pályázati kiírásban részletezett nyilatkozatokat.
2. Pályázatot bármely jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet, nyújthat be, amely Taszár
község közigazgatási területén székhellyel rendelkezik és itt tevékenységet folytat.
3. A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.
4. Egy szervezet csak 1 pályázatot nyújthat be.
5. Nem nyújthat be pályázatot: olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás
felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.
6. Működési kiadásokra önállóan nem, csak programok megvalósításával együtt lehet pályázni.
7. A maximális támogatás mértéke pályázónként a szervezet tárgyév előtti év (2020. év
beszámolója szerinti összes bevétel 35 %-a lehet.
Támogatási kérelmet a fenti határidőig az alábbi szervezetek nyújtottak be:

1. Magyar Veterán Repülők Somogy Megyei Egyesülete (Taszár, Tiszti lakótelep 8. )
összes módosított támogatási igénye:
215.000 Ft.
működési támogatási igény összesen:
Költségek részletezése:

-

115.000 forint

nevezési díjra: 30 000 forint
karbantartásra (Míg 19-es emlékmű, taszári és a keleti temetői harangláb
lefestésére) 30.000 forint
BEOSZ éves tagdíj: 25.000 forint
nyomtatóba toner, memória kártya: 30.000 forint

(Az egyesület 2021. évre tervezett dologi összes kiadása 1.115.000 forint, amelyből az egyesület
rendelkezésére áll 1000.000 forint, az önkormányzattól igényelt támogatás: 115.000 forint.)

100 000 forint
3 napos autóbuszos kirándulás „katona hősök” nyomában (Recsk, Eger és
Noszvaj) A résztvevő taszári lakosok költségeinek csökkentéséhez.

programok megvalósítására igényel támogatás:

-

(Az egyesület tervezett programjainak összes költsége 1.680.000 forint, rendelkezésre áll:
600.000 forint amelyből az egyesület a 100.000 forint önkormányzati támogatáshoz egyéb
forrásból 980.000 forintot biztosít.)
Az Egyesület beszámolója szerint a 2020. évi bevétele 644.000 forint. . A pályázati kiírás alapján
a maximális önkormányzati támogatás összege: 225.400 forint lehet.

2. Taszári Általános Iskoláért Alapítvány ( Taszár, Vörösmarty M. u. 4. összes
támogatási igénye: 470.000 forint

működési támogatási igény összesen:
0 forint
programok megvalósítására igény összesen:
470.000 forint
Költségek részletezése:
- „Ültessünk fát” - iskola előtti közterület fásítása és virágosítása: 50.000 forint
értékben
- Nevelő-oktató munkatárgyi feltételeinek és az iskolai képzés körülményeinek
javítása érdekében interaktív tábla beszerzéséhez: 108.840 forint
- Udvari játszótér kialakításához: 311.160 forint.

(Az alapítvány 2021. évre nem tervezett dologi kiadást, illetve nem tüntette fel. A tervezett
összes program költsége 1.120.000 forint. Ehhez rendelkezésre áll 650.000 forint. Az igényelt
önkormányzati támogatás: 470.000 forint)
Az alapítvány beszámolója szerint a 2020. évi összes bevétele 1.334.000 forint. A pályázati kiírás
alapján a maximális önkormányzati támogatás összege: 466.900 forint lehet.

3. Turul Egyesület Taszár (Taszár, Kossuth L. u. 1/A.)
300.000 Ft

összes támogatási igénye:

működési támogatási igény összesen:
Költségek részletezése:

135.000 forint

- kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére: 100 ezer forint
- nevezési, pályázati díjak, tagdíjak, egyéb díjak: 5 ezer forint
- irodaszer, nyomtatvány: 30 ezer forint

(Az egyesület 2021. évre tervezett dologi kiadásainak összege 250 000 r forint, amelyből az
egyesület rendelkezésére áll 115 000 forint, az önkormányzattól igényelt támogatás: 135.000
forint.)
programok megvalósítására igényel támogatás:
165 000 forint
Költségek részletezése:

-

A Rozmaring Asszonykórus működésének 15. évfordulójára megemlékezés.
Adventi műsor. Fellépés a környező településeken. Kiállítás szervezése.
adminisztrációs költség (irodaszer, nyomtatvány, stb.) 5000 Ft
kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: 80.000 Ft
utazási költség: 80.000 Ft

(Az egyesület tervezett programjainak összes költsége 1.680.000 forint, rendelkezésre áll:
600.000 forint amelyből az egyesület a 100.000 forint önkormányzati támogatáshoz egyéb
forrásból 980.000 forintot biztosít.)
A z Egyesület beszámolója alapján a 2020. évi összes bevétel 438.000 forintra teljesült. A
pályázati kiírás alapján a maximális önkormányzati támogatás összege: 153.300 forint lehet.

4. Kaposvári Darazsak Amerikai Futball Egyesület (Taszár, Kossuth Lajos u. 4.) összes
támogatási igénye: 508.000,- Ft
Az egyesület az első támogatási igényét adta be. A taszári székhely bejegyzéséhez az
önkormányzat az 2021. augusztusi ülésén járult hozzá. A cégbejegyzés a székhely
változás miatt folyamatban van.

működési támogatási igény összesen:
290 000 forint
Költségek részletezése:
- bérleti díjra: 110.000 forint
- nevezési díjra: 180 000 forint
(Az egyesület 2022. június 30-ig tervezett dologi összes kiadása 2.660.000 forint,
amelyből az egyesület rendelkezésére áll 1800 000 forint, az önkormányzattól
igényelt támogatás: 290.000 Ft.)
programok megvalósítására igényel támogatás:
218 000 forint
A Magyar Amerikai Futball Szövetség által kiírt DIV II bajnokságban történő részvétel.
Tervezetten három hazai mérkőzés megrendezése. Kettő-három idegenbeli mérkőzésen
történő részvétel.
Költségek részletezése:

- bérleti díj: (ingatlan, gép, stb.) 180.000 forint
- adminisztrációs költség: 14.000 forint
- kis értékű tárgyi eszköz: 24.000 forint

(vissza igénylehető áfa: 46.000 forint).
(Az egyesület tervezett programjainak összes költsége 840.000 forint, rendelkezésre áll:
400.000 forint, az önkormányzattól igényelt összeg: 2018.000 forint.)
Az Egyesület beszámolója szerint a 2020. évi összes bevétele 1.139.000 forint. A pályázati kiírás
alapján a maximális önkormányzati támogatás összege: 398.650 forint lehet.
A civil szervezetektől összesen 1.493.000 forint támogatási igény érkezett. A pályázati kiírás
alapján azonban a 2020. évi pénzügyi beszámoló szerinti bevétel 35 %-a lehet egyes
szervezetek maximális támogatása. Ez alapján a Turul Egyesület Taszár maximum 153.300
forinttal, a Taszári Általános Iskoláért Alapítvány 466.900 forinttal, a Magyar Veterán Repülők
Somogy Megyei Szervezete 215.000 forinttal, és a Kaposvári Darazsak Amerikai Futball
Egyesület 398.650 forinttal támogatható.
A fenti összegek 433.850 forinttal haladják meg a költségvetésben erre a célra elkülönített
keretet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 800.000 forint keretösszegen belül döntsön a
kérelmekről. Amennyibe a képviselő-testület a költségvetésen erre a célra előirányzott összeget
túl kívánja lépni, úgy a költségvetést módosítani szükséges.
Határozati javaslat:
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „ A taszári civil szervezetek
2021. évi támogatása” című napirendet, és az alábbi döntést hozta:
A 2021. évi önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatokat a képviselő-testület elbírálta,
amely alapján megállapította, hogy a Turul Egyesület Taszár, a Magyar Veterán Repülők Somogy
Megyei Egyesülete és a Taszári Általános Iskoláért Alapítvány és a Kaposvári Darazsak
Amerikai Futball Egyesület pályázata érvényes.
A képviselő-testület a taszári civil szervezetek érvényes pályázata alapján a költségvetésében
elkülönített 800.000 forint keretösszeg terhére 2021. évre a következő támogatásokat
állapítotja meg:

1. Támogatott neve: Magyar Veterán Repülők Somogy Megyei Egyesülete
A támogatás összege:
forint

A támogatás célja: működési és program támogatás a pályázatban meghatározott
célra.
A kifizetés módja: támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül
2. Támogatott neve: Taszári Általános Iskoláért Alapítvány
A támogatás összege:
forint
A támogatás célja: programok támogatása a pályázatban meghatározott célra.
A kifizetés módja: a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül
3. Támogatott neve: Turul Egyesület Taszár
A támogatás összege:
forint
A támogatás célja: működési és program támogatás az alábbi célokra:
……………………………………………………………………………………………………………
A kifizetés módja: a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül
4. Támogatott neve: Kaposvári Darazsak Amerikai Futball Egyesület
A támogatás összege:
forint
A támogatás célja: működési és program támogatás az alábbi célokra:
……………………………………………………………………………………………………………
A kifizetés módja: a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a támogatási
szerződést kösse meg az érintett szervezetek képviselőivel kösse meg.

Taszár, 2021. szeptember 01.
Varjas András
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző

