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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 
 
 
 

Előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
dr. Negyela Katalin aljegyző 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról 

 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
szóló 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletében 10 millió Ft-ot biztosított civil szervezetek 
működési  támogatására. 
A civil szervezetek 2021. évi támogatására, a civil szervezetek támogatásáról szóló 17/2013. 
(VII.5.) rendelet alapján kiírásra került a pályázat. 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról 
szóló 48/2021. (VI.30.) határozatának 4. pontja alapján 2021. szeptemberében újabb pályázat 
került meghirdetésre azon civil szervezetek számára, akik a 2021. júniusi pályázati eljárásban 
nem vettek részt. 
A pályázat benyújtásának határideje 2021. szeptember 20. (hétfő) 16:00 óra volt. 
A pályázati felhívásra tíz pályázat érkezett, valamennyi határidőben. Egy pályázó pályázatát 
leadási határidőn belül visszavonta, így kilenc pályázat elbírálása szükséges. 
A Képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
2/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletének 6. tájékoztató tábla 2021. évi kormányzati funkciók 
alakulása jogcímenként (kiadások) Civil szervezetek működési támogatása sor terhére biztosítja. 
 
 Benyújtott pályázatok és célok, javasolt támogatási összeg: 

Pályázó neve Cél Igényelt 
támogatás (Ft) 

Javasolt 
támogatás (Ft) 

Galgamenti 
Nyugállományú 
Honvédők Egyesülete  

Év végi záró vacsora megtartása, 
valamint a kerek évfordulósok 
köszöntése. Rendezvényszervezés. 

150.000.- Ft 150.000.- Ft 

Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezete 6. 
számú Területi Szervezet 
Aszód  

A Magyar Vöröskereszt „Hősképző” 
programkampányához, program 
helyiség kialakítása Aszódon. 

300.000.- Ft 300.000.- Ft 

Aszódi Elektromos 
Gyűjtemény Alapítvány  

Elektrotechnikai tárgyak szakszerű 
tárolására alkalmas raktár 
rendbetételéhez alapanyagokra és 
szerszámokra van szükség, valamint 
áramdíjra, irodaszerre, takarítószerre 
és könyvelőre fordítanák a támogatást. 

150.000.- Ft 150.000.- Ft 

Alapítvány az Aszódi 
Óvodásokért  

Három meseszínház előadás 
költségére fordítanák. A Napsugár 
Óvodában egy napra kettő előadást 
terveznek, valamint a Szivárvány 
tagóvodában egy másik alkalommal 
tartanák meg az előadást. 

246.000.- Ft 246.000.- Ft 
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Aszódi Evangélikus 
Gyülekezetért Alapítvány  

Márton napi program szervezése, 
ennek keretén belül a résztvevők 
vendégül látása és “templom 
sziluettes” textil táskával 
megajándékozása. 

300.000.- Ft 300.000.- Ft 

Aszód Ifjúságért 
Alapítvány – a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola 
Alapítványa  

A programjaik színvonalasabbá 
tételéhez szeretnének projektort 
vásárolni, továbbá HDMI kábelt és 
vetítővászont állvánnyal. 

300.000.- Ft 300.000.- Ft 

Podmaniczky Júlia 
Nőegylet  

Nők és gyermekek egészségvédelme 
érdekében megtartásra kerülő 
előadások díja, Podmaniczky kiállítás 
és színi felolvasó est díja. 

300.000.- Ft 300.000.- Ft 

Legyen az Ön Szívügye is 
Alapítvány 

Fizikoterápiás szakrendelés 
minőségének javítása érdekében 
három készülék vásárlása. 

271.000.- Ft 271.000.- Ft 

Aszódi Szabadidősport 
Egyesület 

Egynapos mátrai kirándulás 
buszköltsége. 

93.980.- Ft 93.980.- Ft 

Összesen:  2.110.980.- Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a civil szervezetek támogatásáról szóló előterjesztés 
megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2021. (IX. 22.) határozata a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról 
 
1. A Képviselő-testület a beérkezett támogatási kérelmeket összegezte és a civil 
szervezeteket, önszerveződő közösségeket a pályázati kiírásban meghatározott feltételek 
figyelembe vételével az alábbiak szerint részesíti támogatásban: 
 

- Galgamenti Nyugállományú Honvédők Egyesülete 
2170 Aszód, Szabadság tér 10. 
Támogatott  cél  meghatározása:  Év végi záró vacsora megtartása, valamint a kerek 
évfordulósok köszöntése. Rendezvényszervezés. 
Megítélt támogatási összeg: 150.000.- Ft. 

 
- Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 6. számú Területi Szervezet Aszód  

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 78. 
Támogatott  cél  meghatározása:  A Magyar Vöröskereszt „Hősképző” 
programkampányához, program helyiség kialakítása Aszódon. 
Megítélt támogatási összeg: 300.000.- Ft. 

 
- Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány 

2170 Aszód, Széchenyi u. 1/a 
Támogatott  cél  meghatározása:  Elektrotechnikai tárgyak szakszerű tárolására alkalmas 
raktár rendbetételéhez alapanyagokra és szerszámokra van szükség, valamint áramdíjra, 
irodaszerre, takarítószerre és könyvelőre fordítanák a támogatást. 
Megítélt támogatási összeg: 150.000.- Ft. 

 
- Alapítvány az Aszódi Óvodásokért 

2170 Aszód, Szent Imre u. 1. 
Támogatott  cél  meghatározása:  Három meseszínház előadás költségére fordítanák. A 
Napsugár Óvodában egy napra kettő előadást terveznek, valamint a Szivárvány 
tagóvodában egy másik alkalommal tartanák meg az előadást. 
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Megítélt támogatási összeg: 246.000.- Ft. 
 

- Aszódi Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány 
2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. 
Támogatott  cél  meghatározása:  Márton napi program szervezése, ennek keretén belül a 
résztvevők vendégül látása és “templom sziluettes” textil táskával megajándékozása. 
Megítélt támogatási összeg: 300.000.- Ft. 

 
- Aszód Ifjúságért Alapítvány  

2170 Aszód, Ady Endre u. 4. 
Támogatott  cél  meghatározása:  A programjaik színvonalasabbá tételéhez szeretnének 
projektort vásárolni, továbbá HDMI kábelt és vetítővászont állvánnyal. 
Megítélt támogatási összeg: 300.000.- Ft. 

 
- Podmaniczky Júlia Nőegylet 

2170 Aszód, Petőfi Sándor u. 13. 
Támogatott  cél  meghatározása:  Nők és gyermekek egészségvédelme érdekében 
megtartásra kerülő előadások díja, Podmaniczky kiállítás és színi felolvasó est díja. 
Megítélt támogatási összeg: 300.000.- Ft. 

 
-  Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány 

2170 Aszód, Rákóczi u. 2. 
Támogatott  cél  meghatározása: Fizikoterápiás szakrendelés minőségének javítása 
érdekében három készülék vásárlása. 
Megítélt támogatási összeg: 271.000.- Ft. 

 
- Aszódi Szabadidősport Egyesület 

2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
Támogatott  cél  meghatározása:  Egynapos mátrai kirándulás buszköltsége. 
Megítélt támogatási összeg: 93.980.- Ft. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására a 
támogatott civil szervezetekkel, valamint a nyertes pályázók és támogatási összegek 
közzétételhez szükséges intézkedések megtételére. 
 
3. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (2.110.980.- Ft összeget) az önkormányzat 2021. 
évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletének 6. tájékoztató tábla 2021. 
évi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (kiadások) Civil szervezetek működési 
támogatása sor terhére biztosítja. 
 
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 
Határidő: 2021. október 31. a támogatási szerződések megkötésére 
 
 
Aszód, 2021. szeptember 21. 
 
 
 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

   polgármester 
 

Látta:  
 
              Dr. Lukács Adrienn 
 jegyző 


