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A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2016. évi beszámolója 

 

          2. napirend  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdése – 

egyebek mellett – az önkormányzat kötelező feladatává teszi  a „ kulturális szolgáltatás, különö-

sen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatá-

sát, a kulturális örökség helyi védelmét; a helyi közművelődési tevékenység támogatását”. 

 

A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület – 2016. évi tevékenységéről szóló mellékelt beszámolója 

szerint- településünk közösségi rendezvényeinek rendszeres fellépője, a hozzá kapcsolódó tánc-

hagyományok ápolója. Fellépései Magyarországon, illetve nemzetközi viszonylatban is elismer-

tek.  

 

A képviselő-testület az Egyesület tevékenységét anyagi lehetőségei függvényében támogatta az-

zal, hogy a 2016.évi költségvetésben 500.000,- Ft-ot hagyott jóvá az Egyesület működésének 

támogatására. Az egyesület részére 2016.évben fél éves támogatás lett utalva, ezért elszámolniuk, 

250.000 Ft összeggel szükséges.  

 

Az Egyesület részére megküldésre került a támogatási megállapodás, melyben a Támogatott vál-

lalta, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007.évi CLXXXI. tör-

vény és a végrehajtására kiadott 67/2008.(III.29.) Korm. rendelet értelmében a támogatott nevére, 

támogatás céljára, a támogatási program megvalósítási helyére, elszámolásra vonatkozó adatokat 

központi honlapon közzé kell tenni.  Az előző évben eleget tettünk a Közadat megjelenésének a 

honlapunkon. Az idei évi elfogadása után szintén teljesítjük ezen kötelezettségünket.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet hogy az Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a 

költségvetési beszámolóval ( a táncoktató bére szerepel,  mint elszámolt kiadás )  együtt  – az 

Egyesület munkáját megköszönve – fogadja el. 

 

A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség elegendő. 

 

…./2017.(…) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Czenki” Hársfa 

Néptáncegyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az egyesület 

tagjainak, volt elnökének is az áldozatos munkáját – elfogadja. A képviselő-testület jelen 

határozattal együtt  elfogadja a tavalyi évi működési  támogatás elszámolását is.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

Nagycenk, 2017. március 22. 

 

Csorba János 

polgármester 


