
 

 

 

 

 

 

Tárgy: szakmai beszámoló a KSKA 2021. évi munkájáról 

 

 

 

            Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a KSKA-t 2021-ben 5000000 –azaz ötmillió  

Ft támogatásban részesítette. Saját bevételként az 1%-okból 19855 –azaz tizenkilencezer 

nyolcszázötvenöt – Ft került a számlánkra.   

            A kuratórium a 2021. évre vonatkozóan megvitatta pályázati és támogatási tervét. 

 

 Hagyományos pályázataink közül megvalósultak: 

– Iharos Sándor sportösztöndíj pályázat 

Folyamatos beadású. 

Díjazottak: Nagy Alexandru Mihai 

  Dodok Máté Milán 

                        Domonkos Ádám 

– Pestszentlőrinc-pestszentimrei Jó tanuló-jó sportoló pályázat nem került kiírásra. 

 

 

 

 Kiírásra került viszont az egyik legnépszerűbb pályázatunk, 

a „Múzeumi sáték Budapesten 2021”. 

A 2020. évi a programokat nem lehetett megvalósítani, így szerződéskötés, illetve pénzügyi 

teljesítés nem történt. 2021-ben új pályázatot írtunk ki amelyre 18 jelentkezés érkezett és kapott 

támogatást. 

 A kuratóriumhoz érkezett támogatási kérelmet az alábbiak szerint bíráltuk el: 

– Seres Dániel  250000Ft 

     A tehetséges muzsikus művészeti tevékenységének támogatására, hangszervásárlásra kapta az 

összeget. 

  

 A kuratórium  figyelembe vette a kerületi hasznosságot. 

 

 További kiírt pályázataink célja az volt, hogy a vírushelyzetben segítséget nyújtsunk 

szociálisan nehéz helyzetbe került családoknak, illetve  az intézményeknek. 

 

 

  

 Idén is nagy segítséget jelentett a családoknak a gyermekek táboroztatását célzó  

„Táborozók ösztöndíj pályázata 2021.” 

kiírása, amelyre 96 jelentkező adott be igényt. 82 fő kapott 15-15 ezer forintos támogatást. 11 pályázó 

nem vette át az összeget, elállt a jelentkezéstől. 3 pályázókisebb összegű számlát adott le, így 

csökkentett  támogatást kapott. 

 

2021. őszén 

„Közművelődési feladatok ellátásának segítése 2021.” 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 

Közművelődési és Sport Közalapítvány 

Székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400. 

Levelezési cím: 1182 Budapest, Brassó u. 1. 

 



címmel írtunk ki pályázatot , amely óriási sikert aratott. A meghatározott keretösszeg 

sokszorosára  érkezett igény. Végül a kuratórium a 19 pályázót részesített támogatásban.  

 

A 2018.  2019. és a 2020. évben független könyvvizsgálat készült, amely szabályszerűnek 

minősítette a KSKA működését. 

 

 

A  KSKA sikeresen zárta a 2021. évet. 

 

A jövőben az önkormányzati támogatáson kívüli források mozgósítására törekszünk, bár ez a 

jelenlegi helyzetben sok nehézségbe ütközik. 

 

A kerületi honlapon  közzétettünk egy kérést az adó 1%-ának felajánlására. 

 

            2021-ben személyi változások történtek kuratóriumunkban . Kiss Ágnes magánéleti okokból 

lemondott tagságáról. Nagy örömünkre, helyére a KSKA korábbi elnöke Vörös Árpád kapott 

felkérést. 

 

Köszönjük az Önkormányzat támogatását! 

 

 

Budapest, 2022. február 28. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Tasnádi András 

elnök 


