ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. július 24-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: Támogatási kérelem
Tisztelt Képviselő-testület!
A Zoltek Nyergesújfalu Sportegyesület Sakk Szakosztályának vezetője, Kiss István úr
támogatási kérelmet (mellékelve) nyújtott be a tisztelt Képviselő-testülethez a hasznos szabadidős
tevékenységek bővítése céljából.
A játékként, szórakozásként átélt sakkoktatás több iskolában már a pedagógiai program
része. Bizonyítható, hogy ezen intézményekben javult a tanulmányi eredmény.

A szakosztály minden sakkozni tudó korosztálynak biztosítani kívánja ezen „agykarbantartó” sportág
megismerésének, gyakorlásának lehetőségét.

A pályázó nyilatkozott arról, hogy személyével szemben a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség, valamint a 8. § (1) bekezdése
szerinti érintettség nem áll fenn.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Nyergesújfalu, 2008. július 22.

Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár
Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. Biztosítson 150 ezer forint támogatást a Zoltek Nyergesújfalu SE Sakk Szakosztálya számára
a képviselői alap terhére.
2. Ne biztosítson támogatást a Zoltek Nyergesújfalu SE Sakk Szakosztálya számára a képviselői
alap terhére.
3. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
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Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének
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Tárgy: Támogatási kérelem
Tisztelt Képviselő-testület!
A VI. Szent Donát Napi Szőlő és Borünnep főszervezője Nyergesi Rezső úr - a mellékelt levélben azzal a kéréssel fordult a tisztelt Képviselő-testülethez, hogy járuljon hozzá 760 ezer forinttal a
rendezvény költségeihez. (Amint a kérelemben szerepel, 1.040 ezer forint értékű szponzori
támogatás áll rendelkezésre.)
A támogatási igényt Nyergesi Rezső magánszemélyként nyújtja be, mivel az Neszmélyi
Hegyközségbe történő beolvadás folyamatában a Gerecseháti Hegyközség bankszámlája májusban
megszűnt.
A pályázó nyilatkozott arról, hogy személyével szemben a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség, valamint a 8. § (1) bekezdése
szerinti érintettség nem áll fenn.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Nyergesújfalu, 2008. július 22.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár
Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Biztosítson 760 ezer forint támogatást a VI. Szent Donát Napi Szőlő és Borünnep
megrendezésére a képviselői alap terhére.
2. Ne biztosítson támogatást a VI. Szent Donát Napi Szőlő és Borünnep megrendezésére a
képviselői alap terhére.
3. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

