Kivonat
Készült a Képviselő-testület 2017. április 26-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Társadalmi- és sport szervezetek 2017. évi önkormányzati
pályázatainak elbírálása - ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti
díja keretre
A Képviselő-testület - 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett - az alábbi határozatot hozta:

109/2017. (IV. 26.) sz. Önkormányzati Határozat
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1) a 2017. évi költségvetés 15. számú mellékletében, ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes
bérleti díja előirányzatból vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújt a következők
szerint:
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1
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5
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Támogatott
Támogatási összeg
óraszám
Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre- Asztalitenisz szakosztály 60 óra
540.000 Ft
Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület
120 óra
1.080.000 Ft
Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre- Ritmikus Gimnasztika
200 óra
1.800.000 Ft
Szakosztály
Szigetszentmiklósi Footgolf és Futsal Egyesület
0
0
Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör
450 óra
4.050.000 Ft
Szigetszentmiklós Női Kézilabda SE
330 óra
2.970.000 Ft
Szervezet neve

2) az 1) pontban meghatározott önkormányzati támogatás a pályázó szervezet részére kizárólag
abban az esetben folyósítható, amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint
letétbe helyezte beszámolóját és ennek megtörténtét igazolta, és a pályázati kiírásban előírt
dokumentumokat hiánytalanul rendelkezésre bocsájtotta.
3) felkéri a Polgármestert, hogy a Támogatási szerződésben az alábbi feltételt rögzítse: „A
sportszervezet által az I. félévben felhasznált órakeret maximum 15%-kal térhet el az időarányos
teljesítéstől”
4) az 1) pont szerinti támogatást 2017. január 1. - augusztus 31. közötti időszakra időarányosan
nyújtja. 2017. szeptember 1. - december 31-ig tartó időszakra a támogatásokat augusztus 31.
napjáig ténylegesen felhasznált órák, valamint a rendelkezésre álló költségvetési keretre is
figyelemmel állapítja meg.
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