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A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2019. évi beszámolója 

 

          6.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 – 2019. évi tevékenységéről szóló mellékelt beszámolója 

szerint- nagyon aktív egyesület, sok kulturális rendezvényen szerepel, sikeresen pályázik műkö-

désének fenntartására.  

 

Az idei évben a költségvetési kérésnek megfelelően 1 millió Ft támogatás lett megállapítva az 

egyesület részére. A rendezvények az első félévben a vírushelyzet miatt nem tudtak megvalósul-

ni, bízunk benne, hogy a 2. félévben ez a helyzet oldódik, és visszaáll a korábbi állapot, és a fel-

lépések folytatódhatnak.  

 

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 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a 

költségvetési beszámolóval ( a táncoktató bére, annak járuléka  szerepel, valamint informatikai 

költségek, illetve a tánctábor, fesztiválon való részévétel költsége szerepel   )  együtt  – az Egye-

sület munkáját megköszönve – fogadja el.  

 

 

…./2020.(…) önkormányzati határozat a „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2019. évi be-

számolójának elfogadásáról.  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Czenki” Hársfa 

Néptáncegyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az egyesület 

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

rozattal együtt  elfogadja a tavalyi évi működési  támogatás elszámolását is.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

Nagycenk, 2020. június 16. 

 

Csorba János 

polgármester 


