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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. április 24.–i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a 2016. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2013. (XII. 10.) önkormányzati 

rendeletével szabályozza az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

szabályokat. A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás 

körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik 

részére Beleg Község Önkormányzata pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át. 

Az önkormányzati rendelet szerint, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 

teljesítéséről a polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a 

képviselő-testületet. 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 6. melléklete szerint, egyház 

támogatására 100 ezer Ft összegű, non-profit szervezet támogatására pedig 82 ezer Ft összegű 

előirányzatot hagyott jóvá a képviselő-testület. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozta, 

államháztartáson kívüli támogatás biztosítására: 

 

1./ A képviselő-testület a 91/2016. (V. 30.) önkormányzati határozat alapján a Nagyatádi 

Református Egyházközség számára 40.000 Ft összegű támogatást nyújtott, a belegi 

református gyülekezet hittanosainak nyári táborozásához. Jakab László Plébános 2016. június 

17. napján az önkormányzat nevére kiállított számlával elszámolt a támogatás összegével.  

 

2./ A képviselő-testület a 92/2016. (V. 30.) önkormányzati határozat alapján a Kutasi 

Sporthorgász Egyesület részére 10.000 Ft összegű támogatást nyújtott. Az egyesület 2016. 

május 31. napján az önkormányzat nevére kiállított számlával elszámolt a támogatás 

összegével. 

 

3./ A képviselő-testület a 98/2016. (VI. 6.) önkormányzati határozat alapján a Révkomáromi 

János Általános Iskola Diákönkormányzata részére 15.000 Ft összegű támogatást nyújtott, a 

gyermeknapi rendezvény megszervezéséhez. A Diákönkormányzat képviselője 2016. 

augusztus hónapjában az önkormányzat nevére kiállított számlával elszámolt a támogatás 

összegével. 
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4./ A képviselő-testület a 105/2016. (VI. 27.) önkormányzati határozat alapján a KLIK 

Nagyatádi Tankerülete részére 20.000 Ft összegű támogatást nyújtott, a pedagógusnap 

megszervezéséhez. A támogatás felvételére nem került sor. 

 

5./ A képviselő-testület a 131/2016. (IX. 15.) önkormányzati határozat alapján a Belegi 

Katolikus templom szentélyének megújításához 30.000 Ft összegű támogatást nyújtott. Bicsár 

László plébánost 2017. február 7. napján felszólítottuk a támogatásról való elszámolásra. A 

plébános 2017. február 28. napján a kapott támogatásról elszámolt. 

 
 

Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) önkormányzati 

határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben nyújtott 

támogatásokról és azok elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

Beleg, 2017. április 13. 
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          polgármester 
 


