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Jászberény Városi Önkormányzat    
Képviselő-testületének       
Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága     
 

E l ő t e r j e s z t é s 
„Civil szervezetek pályázati kerete” elnevezésű előirányzat terhére alapítványok 

támogatására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról 
szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Költségvetési rendelet) 17. § d) pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva, 
ugyanezen rendelet 25. mellékletének II. címszó alatti előirányzatok felhasználásáról a 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) jogosult dönteni.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. 
pontjában foglaltak alapján azonban az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-
testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.  
 
A Bizottság a civil szervezetek pályázati támogatásának 2022. évi kiírásáról szóló 78/2022. 
(III. 17.) határozatában foglalva döntött arról, hogy Költségvetési rendelet 25. mellékletének 
II. címszó k) pontjában nevesített „Civil szervezetek támogatása” előirányzat terhére 
3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint felhasználásával jóváhagyja a Civil szervezetek 
pályázati támogatásának 2022. évi kiírására vonatkozó pályázati felhívást és pályázati 
dokumentációt. A pályázat beadási határideje 2022. április 22. napja volt. 
 
Az idei pályázati kiírására 20 szervezet nyújtott be pályázatot, melyből 7 szervezet alapítvány. 
 
A Bizottság a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel nem hozhatja meg a 
támogatásokra vonatkozó döntést, melyből eredően a Bizottság a fentiekben megjelölt „Civil 
szervezetek pályázati kerete” előirányzat terhére – mely keret terhére jelenleg 904.000.- Ft, azaz 
kilencszáznégyezer forint áll még rendelkezésre – az alábbiak szerinti támogatási javaslattal él a 
Tisztelt Képviselő-testület felé: 
 

- Székely Mihály Kórus Közművelődési Alapítvány részére a JB-CIVIL-2022-A-2 
számú pályázattal összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra 
összesen bruttó 150.000.- Ft - azaz százötvenezer forint,  

 
- Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa részére a JB-CIVIL-2022-A-3 

számú pályázattal összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra 
összesen bruttó 150.000.- Ft - azaz százötvenezer forint,  

 
- Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány részére a JB-CIVIL-2022-A-13 számú 

pályázattal összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra összesen 
bruttó 174.000.- Ft - azaz százhetvennégyezer forint,  

 



 3 

- Gyermekcentrum Alapítvány részére a JB-CIVIL-2022-A-14 számú pályázattal 
összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra összesen bruttó 
200.000.- Ft - azaz kétszázezer forint,  

 
- Iskolánkért, Jövőnkért Alapítvány részére a JB-CIVIL-2022-A-16 számú 

pályázattal összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra összesen 
bruttó 130.000.- Ft - azaz százharmincezer forint,  

 
- Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány részére a JB-CIVIL-2022-A-19 számú 

pályázattal összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra – kiemelten 
a továbbképzésekre irányuló utazási költségekre tekintettel - összesen bruttó 100.000 
Ft - azaz százezer forint,  

támogatást biztosítson, továbbá  
 
a Jászsági Évkönyv Alapítvány részére a JB-CIVIL-2022-A-4 számú pályázattal 
összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra támogatást ne biztosítson, 
figyelemmel arra, hogy az Alapítvány a Költségvetési rendelet 19. mellékletében foglalva 
500.000.- Ft támogatásban részesült. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat – egyszerű 
többséggel – elfogadni szíveskedjenek. 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (V._18.) határozata 
„Civil szervezetek pályázati kerete” elnevezésű előirányzat terhére alapítványok 
támogatásáról  
 
1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 
4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Költségvetési rendelet) önkormányzati rendelet 25. mellékletének II. címszó 
k) pontjában nevesített „Civil szervezetek támogatása” elnevezésű előirányzat terhére – a 
Humán, Jogi és Közrendi Bizottság javaslata alapján – 

 
a) Székely Mihály Kórus Közművelődési Alapítvány részére a JB-CIVIL-2022-A-2 

számú pályázattal összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra 
összesen bruttó 150.000.- Ft - azaz százötvenezer forint,  

 
b) Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa részére a JB-CIVIL-2022-A-3 

számú pályázattal összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra 
összesen bruttó 150.000.- Ft - azaz százötvenezer forint,  

 
c) Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány részére a JB-CIVIL-2022-A-13 számú 

pályázattal összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra összesen 
bruttó 174.000.- Ft - azaz százhetvennégyezer forint,  
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d) Gyermekcentrum Alapítvány részére a JB-CIVIL-2022-A-14 számú pályázattal 
összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra összesen bruttó 
200.000.- Ft - azaz kétszázezer forint,  

 
e) Iskolánkért, Jövőnkért Alapítvány részére a JB-CIVIL-2022-A-16 számú 

pályázattal összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra összesen 
bruttó 130.000.- Ft - azaz százharmincezer forint,  

 
f) Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány részére a JB-CIVIL-2022-A-19 számú 

pályázattal összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra – kiemelten 
a továbbképzésekre irányuló utazási költségekre tekintettel - összesen bruttó 100.000.- 
Ft - azaz százezerforint  

támogatást biztosít. 
 
2. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Költségvetési rendelet 25. 
mellékletének II. címszó k) pontjában nevesített „Civil szervezetek támogatása” elnevezésű 
előirányzat terhére a Jászsági Évkönyv Alapítvány részére a JB-CIVIL-2022-A-4 számú 
pályázattal összefüggésben működési költségekhez történő hozzájárulásra támogatást nem 
biztosít. 
 
3. Az 1. pontban megjelölt összegek utalására a külön megkötendő támogatási 
megállapodások aláírását követően kerül sor. 

 
Határidő: 2022. május 30. 
Felelős:  Budai Lóránt polgármester (a támogatási megállapodások aláírása 

vonatkozásában) 
Bobák Nóra, a PH Aljegyzői Osztály vezetője (a támogatási megállapodások 
elkészítése vonatkozásában) 

 
4. A Bizottság felkéri a PH Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a támogatások átutalásáról 
szíveskedjen intézkedni a támogatott szervezetek pályázati anyagukban feltüntetett 
bankszámlaszámaira. 
 

Határidő: 2022. június 1. 
Felelős: Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője 

 
Erről értesül: 

1. Valamennyi támogatott szervezet – székhelyükön, 
2. a PH Aljegyzői Osztály – helyben, 
3. a PH Gazdasági Osztály – helyben, 
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok, 
5. Humán, Jogi és Közrendi Bizottság valamennyi tagja, 
6. Képviselő-testület valamennyi tagja, 
7. Irattár  

 
Jászberény, 2022. május 12. 
 Bethlendy Béla s. k. 
 a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke 


	Tisztelt Képviselő-testület!

