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Jegyzőkönyv
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
11/2014. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. július 8-án megtartott képviselőtestületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Lendvai József polgármester, Fazekas László, Galó László, Dr.
Horváth Sándor, Jánszki István, Mikusik Gábor, Rusznyák János képviselők.
Távol van: -.
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Berecz Miklós Ágostonné
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Tamásné PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök.
Távol van: Demjén Tamásné PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök.
Lendvai József polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 7 fő jelen van, így
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi a fel a napirendet.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak
szerint.
Napirendi javaslat:
1. Mobil játszótér kialakításához területhasználati hozzájárulás kérés
Előterjesztő: polgármester
2. Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálására
Előterjesztő: polgármester

Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Mobil játszótér kialakításához területhasználati hozzájárulás kérés
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:

Dr. Horváth Sándor képviselő: Ő ezzel a mobil játszótérrel a saját vonzerejét is növelni
kívánja. Nem biztos, hogy ingyenes használatba kellene adni a területet. Megfontolásra
javaslom.
Rusznyák János képviselő: Ez így van. Ugyanakkor ezt nyilvános jásztó eszközként
üzemeltetné, bárki használhatná. Attól félek, ha a területet is 1.000,- Ft/négyzetméter +
ÁFA áron adnánk, akkor az már akkora összeg lenne, hogy nem fektetne bele, hogy
kialakítson egy kisebb játszóteret.
Lendvai József polgármester: Ez nem egy több millió forintos beruházás azért.
Galó László képviselő: Támogatom én is, hogy gondoljuk át az ingyenes használatba adást.
Mikusik Gábor képviselő: Egyetértek Rusznyák Jánossal, ez a beruházás egész
Dobogókőnek hasznot hajt, szerintem támogatható a kérelem.
Dr. Horváth Sándor képviselő: Valamilyen megoldás akkor is szükséges. A pályázat
kiírásakor nem volt megjelenítve, hogy majd ott játszóteret építhet a bérlő.
Mikusik Gábor képviselő: Ezt valószínűleg most látja, addig nem tudta.
Lendvai József polgármester: Az önkormányzatnak volt olyan fejlesztési terve, hogy
Dobogókőn játszóteret épít, a meglévő kialakított homokozónál. Elmehetünk abba az
irányba is, hogy megkérdezzük a fenti vállalkozókat, hogy ki támogatja a beruházást.
Fazekas László képviselő: Úgy gondolom, hogy ez akkor támogatható, ha a szerződése
lejárta után az eszköz az önkormányzat tulajdonába kerül térítésmentesen. Ezt akkor
tudom támogatni.
Dr. Horváth Sándor képviselő: Támogatom Fazekas képviselő javaslatát. Módosító
javaslatom, vegyük le a napirendről, és tárgyaljon a polgármester úr a kérelmezővel,
hogy az eszközt a szerződése lejártát követően a tulajdonunkba adja.
Lendvai József polgármester: Próbáljunk meg a saját tervünk után menni, és a nagy
játszótér megépítéséhez keresni támogatást.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kissné Rényi Zsuzsanna kérelmét
megvizsgálta, és felkéri a polgármestert, hogy folytasson további egyeztetést a kérelmezővel a
felszerelendő játszótéri eszközök önkormányzati tulajdonba adásáról.”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
90/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kissné Rényi Zsuzsanna kérelmét megvizsgálta,
és felkéri a polgármestert, hogy folytasson további
egyeztetést a kérelmezővel a felszerelendő játszótéri
eszközök önkormányzati tulajdonba adásáról.

2./Napirend: Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat
elbírálására
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Horváth Sándor képviselő: Az Iskoláért Alapítvány mindkét pályázatát abszolút
támogatandónak tartom, a Somvirág Egyesület pályázatait is, a Pilisszentkeresztért
Kulturális Egyesület kérését kissé túlzónak tartom, támogatandónak, csak az összeg
miatt gondolom úgy, hogy ez nemcsak Pilisszentkeresztről szól, hiányolom a nagy hazai
szlovák szervezetek támogatását.
Galó László képviselő: Én is támogatom az iskolai pályázatokat, a Somvirág Egyesület még
sosem pályázott, mindkét célt javaslom támogatni 100 %-ban. Az iskolai alapítvány
gödöllői kirándulását 280 ezer forinttal javaslom támogatni.
Jánszki István alpolgármester: Én mindenki pályázatát támogatom, a PKE kérelmét is, a
régi hagyományokat próbálja újraéleszteni. Nagyon becsülöm érte.
Dr. Horváth Sándor képviselő: Én is nagyra becsülöm az egyesület munkáját, de nem
gondolom, hogy ezt ekkora arányba a pilisszentkereszti Önkormányzatnak kellene
támogatni, több település is érintett, miért nem áll mögé az Országos Szlovák
Önkormányzat. 250 ezer forintot javaslok maximum. Az Iskoláért Alapítvány
tanulmányi kirándulására 260 ezer forintot javaslok.
Galó László képviselő: Van erre más támogatása is. A Határon túli szlovákok hivatalánál
ugyanezen a címen 3.500 Euro támogatást kapott, nem ennyit írt bele a pályázatban.
Egyetértek Dr. Horváth Sándorral abban is, hogy van ennek pilisszentkereszti kötődése
is, nem tudom a helyi szlovák önkormányzattól milyen támogatást kapott.
Mikusik Gábor képviselő: Támogatandónak tartom az összes pályázatot.
Lendvai József polgármester: A PKE esetében 50 %-os támogatást javaslok, az iskolai
alapítvány esetében 2/3-os támogatást, a Somvirág kitűzött céljait maximálisan
támogatandónak tartom.
Fazekas László képviselő: Az egyesület tavalyi pályázatánál sem stimmelt az eddigi
megnyert összegnél feltüntetendő összeg.
Galó László képviselő: Javaslom, hogy jelenjen meg magyarul. Ez egy kuriózum állítólag,
célszerű lenne, ha magyarul is megjelenne, hogy az egész falu lakossága megismerje.
Dr. Horváth Sándor képviselő: Nem rossz ötlet, de mi ilyen feltételhez ezt nem köthetjük.

Galó László képviselő: Ezt a könyvet, amiből most a hangoskönyv születne átadhatta volna a
PSZÖ az iskola évzáróján. Miért a Manó cd-ivel jött, ha ez a könyv olyan híres. A PKE
tavaly sem korrekt módon nyilatkozott a külföldi támogatásairól, most bevallotta, csak
az összeg nem stimmelt. Én nem támogatom. De ajánljunk fel egy lehetőséget, hogy
költségvetési forrásból hozzájárulunk a magyar fordításokhoz.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatát, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány szervezetet pályázati anyagát
megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – gödöllői tanulmányi kirándulás – 260.000,- Ft-tal, azaz
kettőszázhatvanezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb2014. december 31-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester ”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
91/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására
kiírt pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért
Alapítvány szervezetet pályázati anyagát megvizsgálta, és
a pályázatban megjelölt célt – gödöllői tanulmányi
kirándulás – 260.000,- Ft-tal, azaz kettőszázhatvanezer Fttal támogatja.
A támogatással legkésőbb2014. december 31-ig el kell
számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány szervezetet pályázati
anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – karácsonyi ünnepség megrendezése – 100.000,Ft-tal, azaz egyszázezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb2014. december 31-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 4 igen 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

92/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására
kiírt pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért
Alapítvány szervezetet pályázati anyagát megvizsgálta, és
a pályázatban megjelölt célt – karácsonyi ünnepség
megrendezése – 100.000,- Ft-tal, azaz egyszázezer Ft-tal
támogatja.
A támogatással legkésőbb2014. december 31-ig el kell
számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület szervezetet pályázati
anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – „… Az első magyarországi szlovák népmesehangoskönyv kiadása és bemutatása ..” – 250.000,- Ft-tal, azaz kettőszázötvenezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb2014. december 31-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 4 igen 3 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
93/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására
kiírt pályázaton induló a Pilisszentkeresztért Kulturális
Egyesület szervezetet pályázati anyagát megvizsgálta, és a
pályázatban megjelölt célt – „… Az első magyarországi
szlovák népmese-hangoskönyv kiadása és bemutatása ..” –
250.000,- Ft-tal, azaz kettőszázötvenezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb2014. december 31-ig el kell
számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló a Somvirág Egyesület szervezetet pályázati anyagát megvizsgálta, és
a pályázatban megjelölt célt a – Adventi vásár megrendezése – 200.000,- Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal
támogatja.
A támogatással legkésőbb2014. december 31-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
94/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására
kiírt pályázaton induló a Somvirág Egyesület szervezetet
pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt
célt a – Adventi vásár megrendezése – 200.000,- Ft-tal,
azaz kettőszázezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb2014. december 31-ig el kell
számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló a Somvirág Egyesület szervezetet pályázati anyagát megvizsgálta, és
a pályázatban megjelölt célt a – pilisszentkereszti Klastrom forrás és környéke felújítása – 200.000,- Fttal, azaz kettőszázezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb2014. december 31-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
95/2014. (VII.8.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására
kiírt pályázaton induló a Somvirág Egyesület szervezetet
pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt
célt a – pilisszentkereszti Klastrom forrás és környéke
felújítása – 200.000,- Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal
támogatja.
A támogatással legkésőbb2014. december 31-ig el kell
számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester
Polgármesteri bejelentések:
-

1./Napirend: Mobil játszótér kialakításához területhasználati hozzájárulás kérés
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. július 8-i rendkívüli testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pazsula Dream 12 Kft. képviseletében Kissné Rényi Zsuzsanna ügyvezető megkereste Önkormányzatunkat,
hogy a tulajdonunkba álló 1220/2 hrsz-ú ingatlanon lévő zöld parkoló területéből 50 négyzetméter nagyságú
területet a nevezett kft. ingyenes használatba kapjon.
A kérelmező leírta, hogy a területen mobil játszótér felállítását tervezi, a játszótéri eszközök a kérelmező
tulajdonába maradnának, az önkormányzat csak a játékok biztonságos elhelyezéséhez szükséges területet
engedné ingyenes használatba. A földterületre határozott időre, a Téri Ödön 41. szám alatt található, a kft. által
bérelt büfé bérleti szerződésének időtartamára tervezi felállítani. A kérelmező vállalja, hogy amennyiben a
szerződése bármely okból a határozott idő lejártát megelőzően megszűnne, úgy legkésőbb a megszűnés napjáig
az eredeti állapotot visszaállítaná.
Régóta igény az üdülőterületen egy jogszabályoknak megfelelő játszótér kialakítása, melyet az összes
odalátogató gyermek használhatna.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pazsula Dream 12 Kft. kérelmére az
önkormányzati tulajdonú 1220/2 hrszú ingatlanon a kérelmező saját forrásából telepítendő, a vonatkozó
jogszabályoknak mindenben megfelelő mindenki számára nyilvános, elérhető játszótéri eszközök elhelyezéséhez
jelen határozat melléklete szerinti kijelölt területre ingyenes tulajdonosi hozzájárulását adja határozott időtartamra,
2018. október 16-ig terjedő időszakra. Amennyiben a beruházó a fenti határidő meghosszabbítását nem
kérelmezi, úgy köteles a határidő lejártát követően saját költségén a kihelyezett eszközöket eltávolítani, és az
eredeti állapotot visszaállítani. A játszótér vonatkozó jogszabályoknak történő megfeleltetése és üzembe
helyezése a beruházó feladata.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2014. július 4.
Lendvai József
polgármester

2./Napirend: Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2014. július 8-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselők!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testület 70/2014. (V.29.) sz. önkormányzati határozata
értelmében a részben vagy egészben Pilisszentkereszt közigazgatási területén működő és ott székhellyel vagy
telephellyel rendelkező egyesületek, alapítványok részére a pályázati felhívást tett közzé a civil szervezetek és
egyesületek támogatására.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 1.398.000,- Ft-ot
irányozott elő civil szervezetek és egyesületek támogatására.
A költségvetési támogatásokra vonatkozó általános szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban: Áht.) VI. fejezete tartalmazza. Az Áht. 48. §. (1) bekezdése alapján költségvetési
támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani. A
támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) elbírálásáról és elfogadásáról
jogszabályban, ennek hiányában a kezelő szerv belső szabályzatában megjelölt személy, testület dönt.
A támogatások részletes feltételeiről az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik. A támogatásokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi
szabályokat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény állapítja meg,
amely 18. §. (2) bekezdésében felhatalmazza a helyi önkormányzatokat, hogy rendeletben egyes, az
önkormányzati költségvetési alrendszerből folyósított támogatások tekintetében a törvénynél szigorúbb
összeférhetetlenségi szabályokat állapítsanak meg. (A helyi önkormányzat nem élt ezzel a lehetőséggel, így a
törvény rendelkezéseit kell alapul venni.)

A pályázó által benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a pályázó azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét (címét),
b) a pályázó - külföldi pályázó esetén magyarországi - adóazonosító számát,
c) szükség szerint a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
d) a pályázó elérhetőségének megjelölését,
e) a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését,
azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez
kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költség-haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt,
f) az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható,
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
g) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
h) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
ha) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint
külföldi forrásokból származó összeget,
hb) az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy
tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól igényelt,
kapott támogatás összeget, és
i) a pályázati kiírásban előírt egyéb adatokat.
A támogatásról támogatási szerződésben kell megállapodni a kedvezményezettel. A támogatási szerződéshez a
kedvezményezettől az alábbi írásbeli nyilatkozatokat kell megkérni:
a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról,
hitelességéről, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol
nyújtott be,
b) arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban,
c) ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott
adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított
költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban
együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek,
d) arról, hogy megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht. 109. §
(4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja,
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Közpénztv.) 14. §-ában foglaltakról,
f) a 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, és arról, hogy a
jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti,
g) a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésőbb a 77. § (4)
bekezdése szerinti időpontig, és
h) arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.
A Kormányrendelet meghatározza a támogatási szerződés megkötésének feltételeit, kötelező minimális tartalmát
is.
A pályázatra 5 db pályázati anyag érkezett.
Jelen előterjesztést mellékletét képezi a beadott pályázati anyagok, melyeket áttanulmányozva kérem a tisztelt
Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására
kiírt pályázaton induló FFFFFFFFFFFF szervezetet pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt a FFFFFFFF.Ft-tal, azaz FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF..Ft-tal
támogatja.
A támogatással legkésőbbFFFFFFFFF.-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő:((((((..
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2014. július 7.
Lendvai József
polgármester

