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Bácsalmás Város Képviselő-testületének 
2022. június 28-i soros ülésére 

 
2021. évben működési támogatásban részesült szervezetek elszámolása 

tárgyban 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

"A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.)  Korm. rendeletében arról 

döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-

testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-és hatáskörét maga 

gyakorolja." 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 238/2021. (XII.14.) Bácsalmás v. öh. 

határozatával jóváhagyta a Képviselő-testület 2022. évi munkatervét és jogalkotási programját. 

A 2022. júniusi soros ülés napirendjén szerepel a 2021. évben működési támogatásban részesült 

szervezetek elszámolása is.  

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének terhére 

támogatást biztosított a civil szervezetek és a sportegyesületek részére. A támogatások kiutalását 

megelőzte a támogatási szerződések megkötése, melyben rögzítésre került a felhasználási 

kötelezettség, az elszámolás módja és határideje. 

 

 

2021. évben támogatásban részesített szervezetek az alábbiak: 

 

- Ízes Bácska Hagyomány- és Ízőrző Egyesület 

- Bácsalmási Sprint Sportegyesület 

- Petőfi VSE asztaliteniszezők 
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Támogatottak pénzügyi elszámolása: 

 

1. Ízes Bácska Hagyomány és Ízőrző Egyesület részére a Képviselő-testület 50.000 Ft 

támogatást biztosított. Nem tud elszámolni, ezért kérik az elszámolási határidő 2022. június 

30-ig történő meghosszabbítását. 

2.  

3. Bácsalmási Sprint Sportegyesület részére a Képviselő-testület 200.000 Ft támogatást 

biztosított. A támogatott a támogatást az alapszabályban meghatározott, azzal összhangban 

lévő célokra használta fel. Az elszámolás a számviteli szabályok előírásainak megfelel és a 

megállapodásban meghatározott időpontra megtörtént. 

 

4. A Petőfi VSE asztaliteniszezői részére a Képviselő-testület 100.000 Ft támogatást biztosított. 

A koronavírus járvány miatt és az elmaradt mérkőzések miatt nem tud elszámolni, ezért kérik 

az elszámolási határidő 2022. június 30-ig történő meghosszabbítását. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek 

megvitatni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel [Mhötv. 47. § (2) bekezdés alapján] 

elfogadni. 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: 2020. évben működési támogatásban részesült szervezetek elszámolása 

 

1./ Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a 2020. évben működési támogatásban részesült szervezetek 

pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja. 

2./ A Képviselő-testület az Ízes Bácska Hagyomány- és Ízőrző Egyesület és a Petőfi 

VSE asztaliteniszezői részére a 2021. évi működési támogatás felhasználásának 

elszámolási határidejét 2022. június 30-ig meghosszabbítja. 

 

Határidő: azonnal, 2022. június 30. 

Felelős: Németh Balázs polgármester 

Operatív felelős: Horváth István Attila osztályvezető 

A határozatról értesül: 

- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 

  2. Patocskai Ibolya jegyző 

  3. Horváth István Attila osztályvezető 

 

 

Bácsalmás, 2022. június 14. 

 

 

 Németh Balázs 

polgármester 


