ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. április 24-ei ülésére

Tárgy: Javaslat a 2008. évi civilszervezeti támogatási keret elosztására

Tisztelt Képviselő-testület!
A 41/2008. (II. 28.) sz. KT. határozattal elfogadott pályázati kiírás (és adatlap)
minden érintett - bejegyzett - civil szervezethez eljutott, a Hírmondóban és a honlapon
megjelent. A kiírásban megjelölt beadási határidőig (2008. április 4.) 22 pályázat érkezett, a
hiánypótlások teljesítése megtörtént; formai okból egy pályázatot kellett kizárni.
A szervezetek taglétszámának, hatókörének, tevékenységének ismeretében a költségvetési
rendelet 3 000 ezer forintos keretének elosztására a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
április 15-ei ülésén a melléklet szerinti javaslatot tette. Tekintettel a keret összegét
többszörösen meghaladó igényre, a városi rendezvényeket illetően más forrásokat is
keresett a Bizottság.
A „Csemete Alapítvány” esetében a Napsugár Óvoda jubileumi ünnepi hetére igényelt
támogatás egy részének a rendezvénykeret terhére történő átutalásáról döntött; más
rendezvények esetében a Bizottság képviselő tagjai a képviselői alap terhére javasolják
további támogatás nyújtását.
A támogatási összegek kifizetésének lebonyolítására az alábbiak szerint kerül sor:
• az egy rendezvényhez biztosított támogatás kifizetése/átutalása a rendezvény
hetének első munkanapján történik;
• az egyéb célra adandó, 50 ezer forintot meg nem haladó összeg kifizetésére május
28-án,
• más esetben a kifizetésre két részletben (2008. május 28-án és szeptember 24-én)
kerül sor.
A pályázati anyagok megtekinthetőek a 206-os irodában.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Nyergesújfalu, 2008. április 16.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) Fogadja el a 2008. évi civil szervezeti támogatási keret elosztásáról szóló
javaslatot, és az előterjesztés mellékletének megfelelően támogassa
a civil szervezeteket.
2.) Határozza el, hogy
• az egy rendezvényhez biztosított támogatás kifizetése/átutalása a rendezvény
hetének első munkanapján történik;
• az egyéb célra adandó, 50 ezer forintot meg nem haladó összeg kifizetésére május
28-án,
• más esetben a kifizetésre két részletben (2008. május 28-án és szeptember 24-én)
kerül sor.
3.) Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

Melléklet
JAVASLAT A CIVIL SZERVEZETI TÁMOGATÁSI KERET ELOSZTÁSÁRA
2008.
TÁMOGATÁS
2007-BEN (eFt)

IGÉNYELT
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE
(és SAJÁT
FORRÁS)
2008-BAN
(eFt)

JAVASOLT
ÖSSZEG
(eFt)

1. Alkotóház Egyesület

100

100

2. Barátság Kör Egyesület

300

600
(-)
563
(150)

3. Bóbita Óvodásokért Nyílt
Alapítvány
4. Cukorbeteg Klub

-

300
(100)
550
(-)

100

90
(50)
255
(260)

50

PÁLYÁZÓ SZERVEZET
NEVE

200

5. Csiribiri Alapítvány

-

6. Életút Egyesület
a Sérült Fiatalokért

100

300

200

100

7. Eternit Általános Iskoláért
Alapítvány

-

120
(30)

60

8. Gerecseháti Hegyközség

250

350

9. Magyar Vöröskereszt

250

10. Nyergesi Csemete
Alapítvány /Napsugár
Óvoda/

-

500
(1 300)
300
(600)
400
(50)

300
100

PÁLYÁZATI CÉL

Kerámiaégető kemence, alapanyagok, eszközök a kézműves
foglalkozásokhoz.
25 éves jubileumi ünnepség és 25 további program (pl.:
egészségmegőrző hét, Ügyes Kezek kiállítás, Márton nap,
Lombhullató bál)
Udvari rugós játékok vásárlása a két kisebb, kevésbé felszerelt
udvarrészbe.
Eszközök az általános szűrővizsgálatokhoz: vércukormérők,
vérnyomásmérők;
ismeretterjesztő kiadványok és programok, kirándulás,
védőoltás beszerzése, számítógép vásárlása, szállítási költség
adományok eljuttatása.
A „Gyermekek hónapja” rendezvénysorozat támogatása három
témakörben: játszóház, zene, mozgás.
Tavaszi program a TKH-ban - térségi rendezvény fogyatékos
otthonok lakóinak részvételével (Dunaalmás, Tata, Piliscsaba,
Ipolytölgyes, Csobánka településekről);
Balatoni nyaralás 20 fő nyergesújfalui lakos számára (ebből 10
fő költségeit fedezné az igényelt összeg)
Reneszánsz év jegyében „Kispalotajátékok” c. program:
történelmi vetélkedők, egyéb programok; majd részvétel a
visegrádi Palotajátékon, hajókirándulás (5-8. osztályos, a
programban aktív tanulók és a vetélkedők helyezettjei)
Szent Donát Napi Szőlő- és Borünnep megrendezése.
Karitatív tevékenység: rászorultak megsegítése, véradás
szervezése
60 éves a Napsugár óvoda: a jubileumi hét rendezvényei
(meghívók, színház, nemzetiségi nap, fogadás, kézműves nap,
kisvonat bérlése).

11. Nyergesújfalu Baráti Köre

200

180
(24)

180

12. Nyergesújfalu Négy Égtáj
Túra- és Szabadidősport
Egyesület
13. Nyergesújfalu Négy Égtáj
Túra- és Szabadidősport
Egyesület
14. Nyergesújfalu Négy Égtáj
Túra- és Szabadidősport
Egyesület
15. Remény Klub

50

150
(-)

50

97
(20)

50

300
(50)

50

100

300

100

16. Segítő-Társ Alapítvány

150

432,5
(1 000)
200
(200)

150

17. Szalézi-Irinyi Középiskola
Oratóriuma

Nem pályázott

18. Szamaritánus Alapítvány

-

300
(150)

100

19. Számítástechnikai
Önképzők Szervezete
Alapítvány (SZ.Ö.SZ.)

100

600

460

20. Villa Nova
Környezetvédelmi-,
Kulturális-, Szabadidős- és
Sport Egyesület

50

1.550
(400)

50

860
(250)

50

8647.5

3 000

21. Villa Nova
Környezetvédelmi-,
Kulturális-, Szabadidős- és
Sport Egyesület
MINDÖSSZESEN:

100

Helytörténeti anyag gyűjtése, rendezése, képkeretezés,
albumok készítése; Majális megrendezése; évnyitó-évzáró
rendezése; Maróti Piknik; kirándulások, baráti körök fogadása.
Amatőr kerékpárverseny a Tát-Nyergesújfalu kerékpárút
megnyitása alkalmából (díjazás).
Működési költség (honlap üzemeltetése, internet-előfizetéshez
hozzájárulás, szakfolyóiratok, térképek, útikalauzok, iroda-,
adminisztrációd- és banki költség)
Részvétel a Nemzetközi Duna Túrán - a felkészüléshez
négyszemélyes túrakenu vásárlása evezőkkel,
mentőmellénnyel.
A tagság kulturális programjaihoz kapcsolódó utazási költségek
csökkentésére.
Speciális fejlesztő programok és szabadidős tevékenységek
finanszírozása.
A nyári Oratórium programjához tartós használatba kerülő
eszközbeszerzés (udvari közösségi tér kialakítása).
Pünkösdi Fesztivál (drogprevenciós nap az íjászpályán);
Karitász csoport támogatása, Szent Cecília énekkar működési
feltételeinek javítása.
A művelődési központ közösségfejlesztő tevékenysége
kiszélesítéséhez; a nem bejegyzett csoportok támogatására;
nyárbúcsúztató szabadtéri zenei fesztivál rendezésének
költségeihez; idősek otthona internet-elérésének fejlesztése,
ügyvédi költségek az alapítvány átalakulásához.
Bajna és Bajót közötti kiránduló-, és pihenőhely felújítása
(asztalok, padok, inf. tábla, szemetes tároló, híd, esőház,
madáretető, szalonnasütő)

Tanulmányi jellegű vízitúra hirdetése a Laborc-Sirava-tó Bodrog felvidéki és magyarországi szakaszára.

