Javaslat
civil szervezetek
2020. évi támogatására

Ózd, 2020. október 8.

Előterjesztő: Alpolgármester
Előkészítő: Képviselő-testületi Osztály

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere, a 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2020. (V.29.)
önkormányzati rendeletében alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek
támogatására 5.000 E Ft-ot irányzott elő.
A társadalmi szervezetek, szerveződések pályázatot nyújthattak be a támogatás
elnyerésére, melyekről a Képviselő-testület a 21/2020. (VII.9.) számú határozatában
döntött, valamint a koronavírus járvány kapcsán kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel
850 E Ft tartalék keretet is elkülönített.
A tartalékkeret felhasználására a civil szervezetek, szerveződések 2020. augusztus
31-ig újból benyújthatták igényeiket.
A pályázati határidőig 15 szervezet nyújtotta be igényét a tartalékkeretre, melynek
felosztását a határozati javaslat 1. mellékleteként csatolt táblázat tartalmazza.
Kérem a

Tisztelt

Képviselő-testületet,

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

2

hogy

a

határozati javaslatot

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
… /2020. (X.08.) határozata
civil szervezetek
2020. évi támogatásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a civil szervezetek 2020. évi támogatását a határozat 1.
melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős:

Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője

Határidő:

folyamatos

1.

melléklet a …/2020. (X.08.) határozathoz

CIVIL SZERVEZETEK 2020. ÉVI TÁMOGATÁSA

Ssz.

1.

2.

Kódszám

CP-1/2020/2

CP-2/2020/2

Szervezet
jellege

óvodai

kulturális

Pályázó szervezet

Kék Óvoda - Színes Világ
Alapítvány

Tehetséges Fiatalokért Zenei
Egyesület

Pályázat tartalma

Udvari és benti mozgásos játékok
használatához szükséges kiegészítők, a
már meglévő sporteszközök
rendszerezéséhez alkalmas tárolóeszközök
beszerzéséhez kéri a támogatást.

A XI. alkalommal megrendezésre kerülő
Metál Karácsony elnevezésű rendezvény
költségeihez (terembérlés,
zeneszolgáltatás, hangosítás,
rendezvénybiztosítás) kéri a támogatást.

Támogatási
javaslat
(2020.)

Megjegyzés/
Kötelezettségvállaló
Az előző pályázati fordulóban
nem részesült támogatásban.

80 000 Ft

Az előző pályázatot:
Búcsú az óvodától címen
nyújtották be.
Az előző pályázati fordulóban
150.000 Ft támogatásban
részesült.

0 Ft

Az előző pályázatot:
A Remorse zenekar „Kohó”
lemezbemutató koncert a XI.
évzáró koncerten, címen
nyújtották be.
Az előző pályázati fordulóban
20.000 Ft támogatásban
részesült.

3.

CP-3/2020/2

érdekvédelmi

Halmozottan Sérültek BAZ
Megyei Szülőszövetsége

Évzáró Mikulás ünnepség költségeihez
(Zenebohócok előadásának díja) kéri a
támogatást.

40 000 Ft

Az előző pályázatot:
Test- és Lélek Őre rekreációs
programok halmozottan sérült
gyerekeknek és felnőtteknek
címen nyújtották be.

4.

CP-4/2020/2

iskolai

Ózdi „Kerisek” Alapítvány

Az akadályverseny megrendezésének
költségeihez (étkezés, ásványvíz, édesség,
gyümölcs, serleg, jelölőszalag) kéri a
támogatást.

Az előző pályázati fordulóban
40.000 Ft támogatásban
részesült.
60 000 Ft

Az előző pályázatot:
iskolai rendezvények és
kisértékű sporteszközök
vásárlására nyújtották be.
Az előző pályázati fordulóban
100.000 Ft támogatásban
részesült.

5.

6.

7.

CP-5/2020/2

CP-6/2020/2

CP-7/2020/2

nyugdíjas

egyéb

egyéb

Ózdi Nyugdíjas Klub

Ózd környéke élővilágának bemutatása
céljából egy kiadvány készítésének
költségeihez (PR, marketing,
kommunikációs, egyéb beszerzések) kéri a
támogatást.

120 000 Ft

Az előző pályázatot:
A XIV. ózdi országos nyugdíjas
sportnapok megrendezése,
valamint az Ózdi Nyugdíjas
Klub 2020. évi működésének
támogatása címen nyújtották
be.
Az előző pályázati fordulóban
20.000 Ft támogatásban
részesült.

Pro Parochia - Megmaradni
Ózd Jövőjéért Alapítvány

A családok részére az adventi koszorú
készítésének, az ünnephez kapcsolódó
hagyományokat bemutató rendezvény
költségeihez kéri a támogatást.

50 000 Ft

Észak-Keleti Társaság
Egyesület

Rendezvénysátor vásárlásához kéri a
támogatást.

30 000 Ft

Az előző pályázatot:
Hagyományőrző disznóvágás
címen nyújtották be.

Új szervezet

8.

9.

10.

11.

CP-8/2020/2

CP-9/2020/2

CP-10/2020/2

CP-11/2020/2

területi

Tradíció és Haladás
Alapítvány

egyéb

Magyar Vöröskereszt BAZ.
Megyei Szervezete Észak
Borsod Területi Szervezete
Ózd

egyéb

kulturális

Tábla Fejlesztéséért
Alapítvány

Gömöri Lovas és Népi
Hagyományőrző Egyesület

Szüreti Bál megrendezésének költségeihez
(zenész, vacsora, tombola) kéri a
támogatást.

A véradáshoz kapcsolódó költségekhez
(élelmiszer, zenei szolgáltatást) kéri a
támogatást.

A Mindenki Karácsonya rendezvény
költségeihez (fenyővásárlás, díszek,
gázpalack, alapanyagok, fellépő gyerekek
ajándéka) és működési költségekhez kéri a
támogatást.

A bővülő taglétszám miatt nem elegendő
lófelszerelések vásárlásának költségeihez
kéri a támogatást.

Az előző pályázati fordulóban
130.000 Ft támogatásban
részesült.
50 000 Ft

Az előző pályázatot:
Tradíció és Haladás Alapítvány
2019. évi program támogatása
címen nyújtották be.
Az előző pályázati fordulóban
nem pályázott.

50 000 Ft

Kötelezettségvállaló:
Magyar Vöröskereszt BAZ.
Megyei Szervezte

Az előző pályázati fordulóban
30.000 Ft támogatásban
részesült, de a rendezvény
elmaradt, így a támogatás nem
került kiutalásra.
50 000 Ft
Az előző pályázatot:
A TFA programjainak
megvalósításaihoz pályázati
forráslehetőségek igénybevétele
címen nyújtották be.
Az előző pályázati fordulóban
350.000 Ft támogatásban
részesült.
80 000 Ft

Az előző pályázatot:
Lófelszerelés beszerzési
pályázata
címen nyújtották be.

12.

13.

14.

15.

CP-12/2020/2

CP-13/2020/2

CP-14/2020/2

CP-15/2020/2

nyugdíjas

kulturális

kulturális

kulturális

Somsályi Lakótelepi
Nyugdíjas Klub

4 napos Hajdúszoboszlói kirándulás
költségeihez kéri a támogatást.

Ózdi Kék Hold Egyesület

December 4-én, Télapó váró délutánt
kívánnak szervezni, amelynek a
költségeihez (mikulás csomagok vásárlása)
kéri a támogatást.

Ózd Kék Sirály Zenei
Egyesület

Tehetséges roma fiatalok bemutatkozását
lehetővé tevő tehetségnap
megszervezésének költségeihez
(kommunikáció, hangosítás, fellépési
díjak, szervezési költségek) kéri a
támogatást.

R.O.N. Ifjúsági Egyesület

"Tök Rémisztő Haloween Party"
megrendezésének költségeihez
(hangosítás, terembérlet, üdítőitalok) kéri a
támogatást.

Összesen:

Az előző pályázati fordulóban
30.000 Ft támogatásban
részesült.
20 000 Ft
Az előző pályázatot:
Kirándulni szeretnénk
címen nyújtották be.
Az előző pályázati fordulóban
20.000 Ft támogatásban
részesült.
100 000 Ft

Az előző pályázatot:
Együtt a rasszizmus ellen,
kispályás labdarúgó torna
címen nyújtották be.
Az előző pályázati fordulóban
20.000 Ft támogatásban
részesült.

70 000 Ft

Az előző pályázatot:
Ózdi roma tehetséges fiatalok
bemutatkozása címen nyújtott
be.
Az előző pályázati fordulóban
30.000 Ft támogatásban
részesült.

50 000 Ft
Az előző pályázatot:
Nyárindító zenei rendezvény
címen nyújtották be.

850 000 Ft

