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TÁJÉKOZTATÓ
az Önkormányzat által biztosított 2010. évi támogatások felhasználásáról

Az Önkormányzat 6/2010.(02.26.) KT rendelete alapján 2010-ben meghirdetett pályázatokat a
Pályázati Döntıbizottság elbírálta és döntött az Önkormányzat által a civil szervezetek részére
nyújtandó támogatásokról.
A támogatási szerzıdések április hónapban megkötésre kerültek, a kifizetés elıre ütemezetten, a
szervezetek programjainak figyelembe vételével, igényre szabottan történt.
A kisebb összegő támogatások egy összegben, illetve két részletben kerültek kifizetésre.
A Sajószentpéter - Bányai Református Egyházközség kivételével az egyházak részére két részletben
április és szeptember hónapban történt a kifizetés, az elıbb említettnél július és augusztus hóban
történt a kiutalás.
A Tőzoltóság részére május és szeptember hónapban történt a kifizetés.
A Rendırség részére négy részletben, április, június, augusztus és október hónapokban került
átutalásra a támogatás.
A Lengyel, a Német és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Mozgáskorlátozottak
Sajószentpéteri Egyesülete a támogatások összegét két részletben kapta meg.
A Bőnmegelızési és Vagyonvédelmi Egyesület (Polgárırség) esetében az áprilisi nagyobb összeg
után május-december idıszakban havonta azonos összegben került átutalásra az önkormányzati
támogatás.
A Sajószentpéteri Városi Sport Egyesületnek a támogatás összege több részletben került kiutalásra.
Az elsı nagyobb összeg áprilisban, majd május-november idıszakban havonta azonos összegben
és végül decemberben egy kisebb összeg került átutalásra.

2010-ben az alábbi szervezetek részesültek támogatásban:
 Római Katolikus Egyházközség (Sajószentpéter-Dusnokpuszta)
250.000.-Ft támogatásban részesült, melyet rezsiköltséghez, esıcsatorna, lefolyó tisztításhoz,
épület, kerítés, tetı és nyílászáró karbantartásához, hitoktatói terem felújításához használt fel.
 Római Katolikus Egyházközség (Sajószentpéter, Kossuth út 24.)
Az 300.000.-Ft támogatást az Egyház mőködıképességének fenntartásához, rezsiköltségekhez
használták fel.
 Sajószentpéter Nagytemplomi Református Egyházközség (S.péter, Kálvin tér 13.)
Az Egyház mőködıképességének fenntartásához 250 eFt támogatást kapott, melyet közüzemi
számláik egy részének kifizetésére fordítottak.
 Sajószentpéter Bányai Református Egyház (Sajószentpéter, Móricz Zs. u. 1.)

Az Egyház mőködıképességének fenntartásához 300.000.-Ft támogatásban részesült melyet
rezsiköltségekre használt fel.

2

 Sajószentpéteri Görög Katolikus Egyház
(Sajószentpéter, Vörösmarty út 12.)
A Görög Katolikus Egyház intézményeinek és épületeinek mőködési költségeihez (rezsiköltség)
100 eFt támogatásban részesült.
 „MIÉRTÜNK” Sajószentpéterért Alapítvány (Sajószentpéter, Kálvin tér 8.)
Az Önkormányzat által biztosított 100 eFt támogatást ifjúsági sportolók díjazására bányásznapi
ünnepségre, kistérségi labdarúgó tornák szervezésére, városnapi díjátadásra, Barczi napok rajz
versenyére, díszpolgár emléktábla elhelyezésére, népdaléneklési- és szavalóversenyekre
használták fel.
 Mozgáskorlátozottak Sajószentpéteri Egyesülete (Sajószentpéter, Sport u. 21.)
Az Önkormányzat által biztosított 200 eFt támogatást mőködés fenntartásához használta fel
/irobérleti díj, telefon- és postaköltség, tanfolyamok költsége és utiköltsége, lakás-átalakítási
támogatással kapcsolatos utiköltségek, egyesületi bejárással, -munkával kapcsolatos
utiköltségek, irodagépek karbantartási, javítási költségei/.
 Bőnmegelızési és Vagyonvédelmi Egyesület (Sajószentpéter, Kálvin tér 35.)
Az Egyesület mőködésének biztosításához 950.000.-Ft összegő támogatást kapott, melyet
üzemanyag- és felszerelés vásárláshoz; kulturális és sportrendezvények biztosításához; nappali
és éjszakai járırszolgálatokhoz; a Rendırség munkájának segítésére használtak fel.
 Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (Sajószentpéter, Sport út 32.)
200 eFt támogatást kapott, melyet autóbuszos kirándulás szervezésére;
belépıjegyre fordítottak.

gyógyfürdı

 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Az Önkormányzat által biztosított 200 eFt támogatást a lengyelség identitástudatának
fenntartásával, hagyományırzéssel kapcsolatos programjaihoz használta fel: derenki búcsú
megrendezésével kapcsolatos költségek; emıdi rendezvényen való részvétel
 Német Kisebbségi Önkormányzat
Az Önkormányzat által biztosított 200 eFt támogatást Az İshazától az újhazáig címő kiadvány
megjelenítésére fordították.
 Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Az Önkormányzat 300 eFt-tal támogatta a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, melyet roma
integrációs elıadásra fordítottak.
 Városi Diáksport Bizottság (Sajószentpéter, Vörösmarty u. 1.)
A 600.000.-Ft önkormányzati támogatást versenyzı sportolók utaztatására, részvételi díjra,
versenybírói díjakra, üdítıkre fordították.
 Sajószentpéter Városi Sport Egyesület (Sajószentpéter, Sport u. 32.)
Az Egyesület részére az Önkormányzat 4.600.000.-Ft támogatást biztosított az alábbi
feladatokra:
Utazási-, szállás- és edzıtáborozás költségei; sportruházat vásárlása; étkezési kiadások;
kötelezıen fizetendı tagdíjak; nevezési-, átigazolási díjak; vállalkozási, megbízási szerzıdéssel
lekötött egyéb díjak (játékvezetıi díj, sportorvos díja); gyógyszerek, gyógyhatású készítmények
költsége.
 Sajószentpéteri Sakk- és Szabadidı Sport Egyesület (Sajószentpéter, Deák F. u. 2.)
Az Egyesület 100 eFt támogatásban részesült a sakk és szabadidı-szakosztály mőködésével és
versenyeztetéssel kapcsolatos költségeire (tagdíjak; nevezési díjak; versenyengedélyek).
 Sajószentpéteri Tenisz Club (Sajószentpéter, Élmunkás út 5.)
Az Egyesület 100 eFt támogatásban részült, melyet étkezésre, forma-, sportruházat és díjak
vásárlásra fordítottak.
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 Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság (Kazincbarcika, Szent F. tér 4.)
Az 300 eFt önkormányzati támogatást tőzoltó nyomótömlı vásárlására kapták.
 Kazincbarcikai Rendırkapitányság Sajószentpéteri Rendırırs (Kossuth u. 197.)
A Kazincbarcikai Rendırkapitányság Sajószentpéteri Rendırırse 800.000.-Ft támogatásban
részesült, melyet üzemanyag vásárlásra fordítottak.
 Kazincbarcikai
Regionális
Mentı
Alapítvány
Sajószentpéteri
Mentıállomás
(Sajószentpéter, Sport u. 13.)
A 100 eFt összegő támogatásból a Mentıállomás mentıautóinak korszerő mentéstechnikai
eszközökkel történı bıvítésére 99.873.-Ft-othasználtak fel. A maradék 127.-Ft-ot a rendeletünk
alapján vissza kell fizetnie.

A támogatási szerzıdésekben a 2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról készítendı
elszámolás határidejét 2011. január 10-ben jelöltük meg. A támogatott szervezetek közül a Városi
Diáksport Bizottság Sajószentpéter, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Német Kisebbségi
Önkormányzat, a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók
Szakszervezete Sajószentpéteri Nyugdíjas Alapszervezet, a Bőnmegelızési és Vagyonvédelmi
Egyesület, a Római Katólikus Egyházközség (Sajószentpéter-Dusnokpuszta), a Római Katólikus
Egyház, a Sajószentpéteri Nagytemplom Református Egyház és a „MIÉRTÜNK” Alapítvány nyújtotta
be határidıben a szakmai-pénzügyi beszámolót és csatolták a számlák hitelesített másolatait.
A fel nem sorolt, de támogatást kapott szervezetek határidın túl nyújtották be az elszámolásaikat.
Az elszámolásokból megállapítható, hogy a kérelmezı szervezetek a támogatást az elképzelés
szerinti céljaikra fordították, melyet a hitelesített számlamásolatok bizonyítanak. Az elszámolások a
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályon bizonylatokkal együtt rendelkezésre állnak.
A Sajószentpéteri Tenisz Club felszólítást követıen nyújtotta be az elszámolást (2011. március 11én), mely a formai követelményeknek nem felelt meg, így visszaadásra került. A helyes elszámolást
2011. március 16-án nyújtotta be.
A Sajószentpéteri Városi Sport Egyesület hiánypótlást követıen március 11-én tett eleget a
támogatási szerzıdés szerinti elszámolási feltételeknek.
A felsorolt szervezeteken kívül az Önkormányzat támogatást nyújtott 50.000.-Ft értékben kk. Brogli
Réka (képviselıje: Borgli Attila, édesapja) sajószentpéteri kerékpáros és triatlonista részére. Az
összeget útiköltségre és nevezési díjakra fordították.
A Képviselı Testület egyedi döntés keretében a Sajószentpéteri Bányai Református Egyház részére
3.000.000.-Ft összegő felhalmozási célú támogatást biztosított, melyet a templom felújítására,
korszerősítésére költöttek.
A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft 2.500.000.-Ft-elszámolás köteles támogatásban
részesült. Ebbıl 1.040.000.Ft-ot már felhasznált,a további rész felhasználása – tekintettel arra, hogy
az komplex mőszaki egyeztetést igényel – folyamatban van.
A Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft
1.
A 4/2010.(01.06) KT határozata alapján 11.580.400.-Ft támogatást kapott, mely összeg
továbbutalásra került Miskolc Kistérség Többcélú Társulása részére, mint a roma közmunkaprogram
önereje.
A program megvalósítását követıen, az ebbıl az összegbıl beszerzett eszközök a
Városgondnokság által átvételre kerültek.
2.
Az 5/2010. (I.06.) és a 118/2010. (V.13.) KT határozatai alapján összesen 13.744.520.-Ft
támogatásban részesült a Kft. Az összeget bér- és járulékfizetésre, valamint eszközök beszerzésére
és mőködési költségekre használta fel, valamint a Roma közmunkaprogram keretében felmerülı
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szemétszállítási,
deponálási
költségek fedezetére. Ebbıl a meghatározott célokra
11.886.717.-Ft került részére kiutalásra és felhasználásra. .
A 2010. évben a Kft végelszámolás alá került.
A végelszámolás idıtartamára szükséges mőködési költségek támogatási szerzıdésben biztosított,
de még igénybe nem vett összeg terhére kerültek elszámolásra.
Így összesen 12.786.717.-Ft lett a Kft-nek átutalva.

Kérem a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

Sajószentpéter, 2010. március 17.

