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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Csökmői Zenebarátok Egyesület kérelméről 

 

 

Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 24. 

napján tartandó rendkívüli nyílt ülésén 

 

 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

Készítette:  Nagy Tibor polgármester 

                        Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet: 1 db határozati javaslat 

 

Jogszabályi háttér: 

 

- Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről 

- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Csökmői Zenebarátok Egyesület elnöke, Tóth Sándor a következő kérelmet nyújtotta be a 

Képviselő-testület részére 2022. január 21-én: 

 

„Tisztelt Képviselő-testület! 

Alulírott Tóth Sándor (4145 Csökmő, Ady E. u. 7. szám alatti lakos), mint a Csökmői 

Zenebarátok Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 

mellékelt támogatói okiratban foglalt VP6-19.2.1.-11-4-17 kódszámú, Helyi értékek 

bemutatása című pályázat elszámolásához 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint visszatérítendő 

támogatást nyújtson Egyesületünk számára a 11733065-20004972 számú bankszámlára 

történő átutalással. 

 



Kérésünket azzal indokoljuk, hogy a pályázatban foglalt célok megvalósítása megtörtént, a 

számlák kiegyenlítésére az Egyesületünknek nem áll elegendő forrás rendelkezésére, a fizetési 

határidő hamarosan lejár. Az utófinanszírozott pályázat elszámolását követően, legkésőbb 

2022. december 31-ig a részünkre megítélt támogatási összeget visszatérítjük az 

Önkormányzatnak. 

Megtisztelő támogatásukat előre is köszönöm.” 

 

Javaslom az egyesület részére az 1.000.000 Ft-os visszatérítendő támogatás 

megállapítását. 

 

Ennek megfelelően a következő határozati javaslatot terjesztem elő. 

 

 

Csökmő, 2022. január 21. 

 

 

 /:Nagy Tibor sk./  

polgármester 

 
          
 

1. melléklet: határozati javaslat 
 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2022. (I.24.) önkormányzati határozata 

 

a Csökmői Zenebarátok Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtásáról 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Csökmői 

Zenebarátok Egyesület kérelmét támogatva részükre 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint 

visszatérítendő támogatást ítél meg a VP6-19.2.1.-11-4-17 kódszámú, Helyi értékek bemutatása 

című pályázat megvalósításához. 

 

A visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje és módja: legkésőbb 2022. december 31. 

napjáig Csökmő Nagyközség Önkormányzata 11738046-15372978 számú bankszámlájára 

történő átutalással. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási összeg 

átutalásáról a Csökmői Zenebarátok Egyesület 11733065-20004972 számú bankszámlájára. 

 

  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 

 

 
 

 


