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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat Lupa Egyesület 2015. évi elszámolásának elfogadására. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Lupa-Egyesület támogatása 2015. évtől megváltozott, 2015.06.29-én egy új megállapodás 
került aláírásra, amely az előzőnél részletesebben tartalmazza a helyi adókból átadott 
támogatás felhasználásának feltételeit és elszámolását. A pályázat forrása a 2015. évi 
költségvetésben biztosítva volt. Ennek összege 2.211.570 Ft, ebből az Egyesület 
Önkormányzat felé fennálló egyéb tartozásainak levonása után 2.168.437. Ft. került 
átutalásra: 
 
Kommunális adó: 2.078.442 Ft. 
Telek és építményadó: 89.995 Ft. 
 
A forrást az alábbi feladatokra használták fel, összesen 1.222.814 Ft. értékben. 

 közterületen lévő partszakaszok tisztítása, 

 szigeten lévő utak karbantartása,  

 fák gallyazása, 

 közterületek karbantartása, takarítása 

 gondnok megbízási díja, 

 önkormányzati tulajdonú ház kisebb karbantartási munkái; 
 
Nem került elköltésre 945.623 Ft, amelyet az Egyesület 2016-ban kíván felhasználni. A fel 
nem használt támogatásról a megállapodás nem rendelkezik, ezért javaslom annak 
kiegészítését, hogy a tárgyévben képződött maradvány 2016. évtől nem vihető át a 
következő évre. Amennyiben a támogatást az Egyesület nem tudja felhasználni, kerüljön 
visszafizetésre az Önkormányzat részére. Az Egyesülettől 2016-ban lényegesen nagyobb 
aktivitást vár el az Önkormányzat elsősorban a faállomány gondozása (permetezés, gallyazás 
stb.) és a rév kikötő, ill. környéke rendezésével kapcsolatosan. 
A 2015. évi maradvány felhasználását pedig egyszeri alkalommal, legkésőbb 2016.06.30-ig 
javaslom engedélyezni. 
Melléklet: 

 elszámolás szöveges indoklási része 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lupa Egyesület 2015. évre 
vonatkozó elszámolását. 
A Képviselő-testület az Egyesülettel kötött megállapodásba belefoglalja, hogy a tárgyévi 
támogatás maradványa a következő évre nem vihető át.  
A 2015. évi maradvány felhasználását 2016.06.30-ig egyszeri jelleggel engedélyezi a 
Képviselő-testület, amelyről az elszámolást a 2016. évi támogatás elszámolásával egy időben 
kell benyújtani. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2016. április 12.  

Rogán László polgármester   
















