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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgy: 2021. évi pénzeszköz átadások 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A civil szervezetek 2021. évre vonatkozóan benyújtották kérelmüket az Önkormányzat felé. Az előző 
évi támogatások elszámolásának ellenőrzése megtörtént, a kérelmek benyújtására a 13/2015 (V.7.) 
önkormányzati rendelet alapján került sor. Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, a 
támogatások idén is csökkentett mértékben kerülnének meghatározásra. 
A 2021. évi költségvetésbe e célra betervezett összeg mindösszesen 31.210.000 Ft. 
 
A benyújtott kérelmek alapján az alábbi szervezetek nyújtottak be kérelmet: 
 
Alsóörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület: kérelmezett összeg 240.000 Ft, javasolt összeg 240.000 Ft 
Kilátóért Alapítvány: kérelmezett összeg 480.000 Ft, javasolt összeg 240.000 Ft 
Bolygóért Alapítvány: kérelmezett összeg 300.000 Ft, javasolt összeg 150.000 Ft 
ASE Sportegyesület: kérelmezett összeg 5.000.000 Ft, javasolt összeg 5.000.000 Ft 
Polgárőrség Egyesület: kérelmezett összeg 250.000 Ft, javasolt összeg 200.000 Ft 
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület (működési hozzájárulás megállapodás alapján, újságkiadás): 
kérelmezett összeg 9.062.600 Ft, javasolt összeg 9.062.600 Ft 
Patrónus 2006 Állatvédő Egyesület: kérelmezett összeg 100.000 Ft, javasolt összeg 100.000 Ft 
Pannon Várszínház: kérelmezett összeg 1.800.000 Ft, javasolt összeg 1.800.000 Ft 
Római Katolikus Egyházközség: kérelmezett összeg 1.000.000 Ft, javasolt összeg 1.000.000 Ft 
Alsóörs-Lovas Református Társegyházközség (működési támogatás, bankköltség 2019-2020): 
kérelmezett összeg 1.910.000 Ft, javasolt összeg 1.910.000 Ft 
Alsóörs-Lovas Református Társegyházközség (Általános Iskola működési támogatás): kérelmezett 
összeg 11.000.000 Ft, javasolt összeg 11.000.000 Ft 
Mindösszesen: 30.702.600 Ft 
 
 
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek. 
 
Alsóörs, 2021. március 30. 
 

Tisztelettel:    
 

Hebling Zsolt   
polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Határozati javaslat:  
 

39/2021.(IV.19.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 
véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsi Nyugdíjas Polgári Egyesületet részére 
2021. évben 240.000 Ft-ot biztosít.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
          Hebling Zsolt 
          polgármester 
 
 
 

40/2021.(IV.19.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 
véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kilátóért Alapítvány részére 2021. évben 240.000 Ft-
ot biztosít.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
          Hebling Zsolt 
          polgármester 
 
 

41/2021.(IV.19.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 
véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bolygóért Alapítvány részére 2021. évben 150.000 
Ft-ot biztosít.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
          Hebling Zsolt 
          polgármester 
 
 
 
 
 



 

42/2021.(IV.19.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 
véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsi Sportegyesület részére 2021. évben 
5.000.000 Ft-ot biztosít.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
          Hebling Zsolt 
          polgármester 
 
        

43/2021.(IV.19.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 
véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület részére 2021. 
évben 9.062.600 Ft-ot biztosít.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

44/2021.(IV.19.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 
véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Patrónus 2006 Állatvédő Egyesület részére 2021. 
évben 100.000 Ft-ot biztosít.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

45/2021.(IV.19.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 
véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannon Várszínház részére 2021. évben 1.800.000 
Ft-ot biztosít.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 



 

46/2021.(IV.19.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 
véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyházközség részére 2021. évben 
1.000.000 Ft-ot biztosít. 
 
 Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 

47/2021.(IV.19.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 
véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs-Lovas Református Társegyházközség 
részére 2021. évben 1.910.000 Ft-ot biztosít.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

48/2021.(IV.19.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 
véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs-Lovas Református Társegyházközség 
részére az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabada-utánpótlás Központ működési 
költségeihez történő hozzájárulás céljából 2021. évben 11.000.000 Ft-ot biztosít.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

49/2021.(IV.19.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 
véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs Község Polgárőrség 2021. évben 
200.000,-Ft-tal támogatja a civil alap terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
 
 
 


