
Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2020. évben megítélt támogatások 

(a 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet szerint a Humán Bizottság hatáskörébe utalt döntések) 
 

Határozat száma* Civil szervezet 

megnevezése 

Feladatra Működésre 

kapott támogatás 

(Ft) 

Kapott 

támogatás 

összesen (Ft) 
kapott 

támogatás (Ft) 
kapott támogatás célja 

*A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet idején – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testületi jogköröket gyakorló polgármester által meghozott határozatok 

66/2020.(IV.16.) Pétfürdői Római 

Katolikus 

Egyházközség 

1.000.000,- A támogatás a templom tetőhéjazata cseréje, a 

tetőszerkezet megerősítésének, a torony acél- 

vázzal való stabilizálásnak, új villámvédelem 

kiépítésének 2019. évben történő megvalósítá-

sát követő utómunkálatok számláinak kifizeté-

sére 

- 1.000.000,- 

67/2020.(IV.16. FutaPét Tömegsport 

Egyesület 

550.000,- A XI. Pétfürdő-Öskü-Pétfürdő félmaraton és 

utcai futás célra. 

50.000,- 600.000,- 

68/2020.(IV.16.) Peytu Íjász 

Hagyományőrző 

Egyesület 

450.000,- Tatai világbajnokságon való részvétel 

nevezési díjára, valamint utazási költségeire. 

Az eredeti támogatási cél meghiúsulása miatt 

az egyesület kérelmére a támogatási célt 

módosította a 177/2020.(IX.7.) humán 

bizottsági határozat. 

Új támogatási célok: 

a) őszi íjászverseny 

    rendezésére:                         100.000,-Ft, 

b) decemberi disznóvágás 

    rendezésére:                        150.000,-Ft, 

c) íjászcélok vásárlására:       200.000,-Ft. 

- 450.000,- 

69/2020.(IV.16.) 

 

Moto-Complet SE 100.000.- Sportcipő vásárlására 

Az egyesület kérelmére a támogatási célt 

módosította a 229/2020.(X.19.) HB határozat. 

Új támogatási cél:  

Egyéb sporteszköz vásárlására 

28.000,- 128.00.- 



Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2020. évben megítélt támogatások 

(a 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet szerint a Humán Bizottság hatáskörébe utalt döntések) 

70/2020.(IV.16. Mozgássérültek 

Várpalotai 

Egyesülete 

95.000,- A Sportnap a PMTE pályán költségeire. 400.000,- 495.00,.- 

71/2020.(IV.16. Péti Férfikar 

Egyesület 

- - 240.000,- 240.000,- 

72/2020.(IV.17.) Pétfürdői Szent 

László Kórus 

Egyesület 

365.000,- a)  a Zirci Cisztercita Apátságban szervezett 

kórustalálkozó utiköltségére: 50.000.- Ft, 

b)  a pétfürdői Adventi koncert utáni agapé 

költségeire: 50.000.- Ft   

c) az Adventi gyertyagyújtás lebonyolításá-

nak költségeire: 100.000.- Ft,  

d) a kórustagok fellépő ruháinak költségeire: 

115.000.- Ft, 

e)   a Péti Nyár rendezvényhez kapcsolódó 

Kórustalálkozó költségeire 50.000.- Ft. 

200.000,- 565.000,- 

73/2020.(IV.17.) Marathon 

Tömegsport és 

Környezetvédő 

Egyesület 

200.000,- Az 50. Schmidt Ferenc Péti Terepfutó 

Verseny megrendezésre céljára. 

- 200.000,- 

74/2020.(IV.17.)  Várpalota-Pétfürdői 

Református 

Egyházközség 

51.000,- A Református Napok Dunántúl pápai 

rendezvény buszköltség céljára. 

- 51.000,- 

75/2020.(IV.17.) Pétfürdői Női Kar 

Egyesület 

240.000,- A 2020. őszi felkészítő tábor 

szállásköltségeire 

42.500,-  

 

282.500,-  

 

76/2020.(IV.17.)  Várpalota Pétfürdői 

Kertbarát Egyesület 

500.000,- Az egyesület október 1-2. napján tartandó 50 

éves jubileumi rendezvényeinek költségeire. 

- 500.000,- 

77/2020.(IV.17.)  Bakony Bike 

Kerékpáros 

Egyesület 

350.000,- A Péti Nagydíj rendezési költségeire 130.000,- 480.000,- 



Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2020. évben megítélt támogatások 

(a 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet szerint a Humán Bizottság hatáskörébe utalt döntések) 

78/2020.(IV.17.)   Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

175.000,- a)  Családi napi rendezvény költségeire: 

50.000.- Ft, 

b) tartós élelmiszer vásárlásköltségeire: 

125.000.- Ft. 

125.000,- 300.000,- 

79/2020.(IV.17.) Péti Munkás 

Testedzők Egyesülete 

2.000.000,- a)  versenyek utazási költségeire: 500.000.- Ft, 

a) versenyek utazási költségeire: 590.000.- Ft, 

b)  oktatás, továbbképzés költségeire:  

     50.000.- Ft, 

c) sportorvosi vizsgálatok költségeire:  

     500.000.- Ft, 

d) Tagdíj, nevezési díj, játékvezetői díj,  

      terembérleti díj költségeire: 500.000.- Ft, 

e)  Szövetségi költségekre: 450.000.- Ft. 

 

Az egyesület kérelmére a támogatási célt 

módosította a 162/2020. (VIII.24.) humán 

bizottsági határozat. 

A szövetségi költségek helyetti új támogatási 

cél: versenyek utazási költségeire. 

A támogatási célt ismét módosította a 

309/2020.(XII.16.) számú határozat. 

 

Az egyesület az/a 

a) oktatás, továbbképzés költségeire kapott 50 

ezer forintot a tagdíj, nevezési díj, játékvezetői 

díj, terembérleti díj,  

b) sportorvosi vizsgálat költségeire kapott 500 

ezer forintból megmaradt 45 ezer forintot 

versenyekre történő utazás 

költségeire használhatja fel. 

3.500.000,- 5.500.000,- 



Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2020. évben megítélt támogatások 

(a 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet szerint a Humán Bizottság hatáskörébe utalt döntések) 

80/2020.(IV.17.) Pétfürdői Diák 

Sportegyesület 

 

 

1.000.000,- 

 

300.000,-Ft 

Az augusztus 10-14 között tartandó csongrádi 

nyári edzőtáborban 10 fő táborozási 

költségeire, az ősz folyamán rendezendő hazai 

versenyeken való részvétel költségeire. 

Az eredeti cél meghiúsulása miatt az egyesület 

kérelmére a támogatási célt módosította a 

150/2020.(VII.21.) humán bizottsági 

határozat. 

Új támogatási célok: 

a) 10 fő részvétele csongrádi edzőtáborban 

2020. augusztus 10-14.között:   200.000,-Ft, 

b) részvételével, hazai versenyeken való 

részvétel:100.000,-Ft. 

- 1.000.000,- 

 

300.000,-Ft 

81/2020.(IV.17.) Dance Action 

Sportegyesület 

1.250.000,- Egyenmelegítők (nemzeti címeres és ha lehet, 

pétfürdői címeres) vásárlás költségeire 

 1.250.000,- 

82/2020.(IV.17.) Berhida Táncegyüttes 50.000,- Hangtechnikai eszköz vásárlására - 50.000,- 

83/2020.(IV.17.) Nitrogénművek Rt. 

Vegyész 

Szakszervezet 

Nyugdíjas Klub 

175.000,- Az augusztus 12-13 napra tervezett Sopron-

Fertőd-Bükkfürdő kirándulás buszköltségeire. 

- 175.000,- 

84/2020.(IV.17.) Eszterlánc Mazsorett 

Együttes 

287.000,- A Jubileumi mazsorett gála költségeire, 

valamint az őszi szezonban rendezendő 

versenyek nevezési díjaira és utazási 

költségeire. 

- 287.000,- 

85/2020.(IV.17.) Péti Nyugdíjas Klub 

Egyesület 

390.000,- a) a néptánccsoport tagjai részére kalocsai 

papucs beszerzésére: 100.000.- Ft, 

b) a pápai kirándulás, illetve a balatonszárszói 

ki-mit-tud utazási költségeire: 190.000.- Ft, 

c) a balatonszárszói ki-mit-tud 

szállásköltségeire: 100.000.- Ft. 

 

48.500,- 438.500,- 



Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2020. évben megítélt támogatások 
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Az egyesület kérelmére a támogatási célokat 

módosította a 283/2020.(XI.25.) számú 

határozat. 

Új támogatási cél: 

néptáncos kellékek felújítására és fellépő 

ruhák, eszközök vásárlására 201.735.- Ft  

(a működésre kapott támogatásból megmaradt 

26.025.- Ft; a pápai kirándulás, illetve a 

balatonszárszói ki-mit-tud utazási költsége-ire 

kapott támogatásból megmaradt 75.710.- Ft; 

a balatonszárszói ki-mit-tud szálláskölt-

ségeire kapott támogatásból megmaradt 

100.000.- Ft terhére). 

Összesen: 9.228.000,-  4.764.000,- 13.992.000,- 

Pétfürdői Diák Sportegyesület részére a 

80/2020.(IV.17.) számú határozattal 

megállapított támogatást érintő 

1502020.(VII.21.) számú humán bizottsági 

határozat szerinti csökkentés 

- 700.000,-   - 700.000,- 

Mindösszesen: 8.528.000,-  4.764.000,- 13.292.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2020. évben megítélt támogatások 

(a 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet szerint a Humán Bizottság hatáskörébe utalt döntések) 
 

Tartalékkeretből 

 

 

Határozat száma 

 

Civil szervezet 

megnevezése 

Feladatra (A tartalék-

keretből 

működési célra 

támogatás nem 

adható) 

Kapott 

támogatás 

összesen (Ft) 
kapott 

támogatás 

(Ft) 

 

kapott támogatás célja 

I. A Humán Bizottság által meghozott határozat 

230/2020.(X.19.)  Pétfürdői Női Kar 

Egyesület 

240.000,- Fellépő ruha, mappa vásárlására. 

Mappa: 40.000,-Ft 

Póló:    20.000,-Ft 

Blúz:  180.000,-Ft 

- 
240.000,- 

II. A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet idején – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testületi jogköröket gyakorló polgármester által meghozott határozatok 

262/2020.(XI.10.) Várpalota-Pétfürdői 

Református 

Egyházközség 

201.000,- Konvektor vásárlására és beszerelésére. 
- 

201.000,- 

294/2020.(XII.08.) Péti Munkás 

Testedzők Egyesülete 

556.640,- a) 4 teljes garnitúra  

    tekebábu beszerzésére      431.640.- Ft, 

b) Hitachi 58HK5601  

    eredményjelző monitor/kijelző 

    vásárlására                    124.900.- Ft 

használható fel. 

 

- 
556.640,- 

Összesen:  997.640,-   997.640,- 

 


