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ELİTERJESZTÉS
civil szervezetek támogatásáról
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl szóló 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelıen az alábbi civil
szervezetek nyújtottak be támogatás iránti kérelmet:

1.

2.

3.

4.

2017.
elnyert
támogatás

2018.
elnyert
támogatás

2019. évben
igényelt
pénzösszeg

Diáksport
versenyek
díjazása,
szervezési
költségek,
versenyek
lebonyolításához szükséges kis értékő
ezközök.

300.000

300.000

350.000

„Versvarázs” – versmondó találkozó
szervezése (2019. november 22.)

61.000

61.000

55.000

XXX.
Bálványosi
Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor Tusványos

50.000

50.000

200.000

nyári gyermekmegırzı szervezése
Hajdúnánás-Tedejen
(fejlesztı
programokkal,
kirándulásokkal,
nyárbúcsúztató rendezvénnyel)

100.000

100.000

250.000

Pályázó neve

Pályázott cél

Bocskai István
Alapítvány
4080 Hajdúnánás,
Magyar utca 104.
Gábor József
Kulturális Alapítvány
4080 Hajdúnánás,
Nikodémusz I. utca 15.
Kisebbségekért – Pro
Minoritate Alapítvány
1055 Budapest, Falk
Miksa u. 6. V/10.
Tedej Lakosságának
Egészségügyi
Ellátásáért Alapítvány
4085 Hajdúnánás-Tedej,
Fı út 9.

Az elıterjesztéshez mellékelt pályázati adatlapokon a kérelmezık többek között feltüntették a
pályázott célt, a tervezett részletes költségvetést, a pályázott cél megvalósítására tervezett saját
pénzösszeget, az egyéb forrásból származó támogatásokat, illetve a pályázaton igényelt
pénzösszeget.
Az Ör. 5. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által nyújtott céljellegő, fejlesztési vagy
mőködési célú támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás
folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A (4) bekezdés szerint a támogatott a
kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja,
és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Az (5) bekezdés
rögzíti, hogy a támogatási megállapodás aláírására a polgármester jogosult. A polgármester a
„Polgármesteri jelentésben” a Képviselı-testületet a forrás átadásáról-átvételérıl köteles
tájékoztatni.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe nem került betervezésre az alapítványok részére
adott támogatások összege, így az erre fordított kiadások a költségvetés általános tartaléka
terhére biztosíthatók.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti
és Mőködési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelete 19. § (2) bekezdés
g) pontja alapján minısített többség szükséges az alapítványi forrás átadásához.
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Fentiek alapján elıterjesztem az alábbi
Határozati

j a v a s l a t - okat:
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi civil szervezetek kérelmét
megismerve támogatást biztosít a következık szerint:
Pályázó neve

Pályázó címe

Támogatási
pénzösszeg

Pályázott cél

1.
2.

A képviselı-testület az összesen ………………………….,-Ft összegő támogatást az
önkormányzat 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a fenti civil szervezeteket értesítse,
valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2019. május 31.
II.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte az alábbi civil szervezetek
kérelmét, tekintettel azonban az önkormányzat éves költségvetésére, azt nem kívánja támogatni:
Pályázó neve

Pályázó címe

1.
2.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2019. május 31.

Hajdúnánás, 2019. április 15.
Szólláth Tibor
polgármester

