
 

 
 

   9. NAPIREND 

E l ő t e r j e s z t é s 

A képviselő-testület 2020. február 11-i ülésére  

 

Tárgy: Alapítványok,  egyesületek 2018. és 2019. évi támogatásának elszámolása 

 

Előterjesztő:   Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester    

Előkészítette:  Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző            Jogszabállyal nem ellentétes 

                                  ……………………….. 

                                           dr Szabó Tímea jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kékkút Község Önkormányzata 35/2019. (IV. 10.) KT. határozatában egyszeri, 20.000.- Ft, 

azaz húszezerezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Medicopter Alapítvány 

részére.  

A megállapodás aláírásra került, az összeg kifizetésre került, az elszámolás határidőben 

megérkezett.  Az elszámolás a pénzügyi dokumentációban megtalálható számla-másolatokon 

alapul, melyek alapján megállapítható, hogy az Alapítvány a támogatást a megállapodásban 

megjelölt célra, teljes mértékben, határidőben felhasználta. 

 

Kékkút Község Önkormányzata 111/2018. (XI. 27.) KT. határozatában egyszeri, 50.000.- Ft, 

azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Rákóczi Szövetség részére.  

A megállapodás aláírásra került, az összeg kifizetésre került, az elszámolás határidőben 

megérkezett.  Az elszámolás a pénzügyi dokumentációban megtalálható számla-másolatokon 

alapul, melyek alapján megállapítható, hogy a Szövetség a támogatást a megállapodásban 

megjelölt célra, teljes mértékben, határidőben felhasználta. 

 

Kékkút Község Önkormányzata 34/2019. (IV. 10.) KT. határozatában egyszeri, 50.000.- Ft, 

azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Rákóczi Szövetség részére.  

A megállapodás aláírásra került, az összeg kifizetésre került, az elszámolás határidőben 

megérkezett.  Az elszámolás a pénzügyi dokumentációban megtalálható számla-másolatokon 

alapul, melyek alapján megállapítható, hogy a Szövetség a támogatást a megállapodásban 

megjelölt célra, teljes mértékben, határidőben felhasználta. 

 

Kékkút Község Önkormányzata 20/2019. (II. 13.) KT. határozatában egyszeri, 110.000.- Ft, 

azaz egyszáztízezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Ábrahámhegy Polgárőr 

Egyesület részére.  

A megállapodás aláírásra került, az összeg kifizetésre került, az elszámolás határidőben 

megérkezett.  Az elszámolás a pénzügyi dokumentációban megtalálható számla-másolatokon 

alapul, melyek alapján megállapítható, hogy az Egyesület a támogatást a megállapodásban 

megjelölt célra, teljes mértékben, határidőben felhasználta. 

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést elfogadni szíveskedjen.  

 

 



 

 
 

 

 
 

 
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2020. (…) HATÁROZATA 

Medicopter Alapítvány támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Medicopter Alapítvány (1081 

Budapest, Szilágyi u. 3.) részére nyújtott, 2019. évre vonatkozó támogatásának elszámolásáról 

szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

        
       

 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2020. (…) HATÁROZATA 

Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, 

Keleti Károly u. 1.) részére nyújtott, 20108. és 2019. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

        

 
 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2020. (…) HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 

(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

        

Kékkút, 2020. február 6.  

 

       Kardosné Csaba Gyöngyi 

        polgármester 

 
 


