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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a kerületi civil szervezetek 
polgármesteri keretből történő támogatására hozott 184/2009.(III.19.) Kt. határozatában  
korábban döntött arról, hogy a Csepel Galéria és Művészetek Háza által rendezett Prokopp 
Péter Díj átadási ünnepség költségeihez való hozzájárulásként 30.000.- Ft támogatást nyújt. A 
határozat fentiekre vonatkozó részét vissza kell vonni, mivel a rendezvényt lebonyolító 
Csepel Galéria Egyesület (CSEGE) számlavezetési szerződését a bank felmondta, így nem 
lehetett a pénz átutalni. 
 
Kérem továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi jóváhagyott költségvetés általános 
tartalékában szereplő polgármesteri keret terhére, - az Ötv. 10.§ (1) bekezdése d) pontjában és 
az Áht. 94. §-ában foglaltak betartásával értsen egyet azzal, hogy az alábbi szervezet 
önkormányzati támogatást kapjon: 
 
 

Támogatást igénylő 
megnevezése: 

Támogatás 
összege (Ft) 

Igénylés célja/felhasználás 

Nagycsaládosok Csepeli 
Egyesülete 

150.000.- Nagycsaládosok karácsonyi támogatása. 

 
 
A támogatást igénylő anyaga a XVII/11980/2009. számú aktában megtekinthető S. Szabó 
Ferenc közéleti és nemzetközi főmunkatársnál (fszt.8.). 
Tájékoztatom Képviselő társaimat, hogy a pénzeszközök átadása írásos megállapodás 
formájában történik, a megállapodásban rögzített határidőig. 
 
Budapest, 2009. november 19. 
 
 
         Tóth Mihály 
         polgármester 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
 
1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
184/2009.(III.19.) Kt. számú határozatában szereplő táblázat negyedik sorában megjelölt 
Csepel Galéria Egyesület (CSEGE) a Prokopp Péter Díj átadási ünnepség költségeihez való 
hozzájárulás céljára megszavazott 30.000.- Ft támogatást visszavonja. 



 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
 
1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. 
évre jóváhagyott költségvetés általános tartalékában szereplő polgármesteri keret terhére 
engedélyezi, hogy az alábbi szervezet – írásos megállapodásban rögzített feltételekkel – 
pénzügyi támogatást kapjon: 
 
 

Támogatást igénylő 
megnevezése: 

Támogatás 
összege (Ft) 

Igénylés célja/felhasználás 

Nagycsaládosok Csepeli 
Egyesülete 

150.000.- Nagycsaládosok karácsonyi támogatása. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal 
                végrehajtásra: 2009. december 4. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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