ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2009. április 30-ai ülésére
Tárgy: Javaslat a 2009. évi civilszervezeti támogatási keret elosztására

Tisztelt Képviselő-testület!
A márciusi képviselő-testületi ülésen elfogadott pályázati kiírás minden érintett - bejegyzett civil szervezethez eljutott, a honlapon megjelent. A kiírásban megjelölt beadási határidőig (2009.
április 16.) 14 pályázat érkezett, formai vagy egyéb okból egyet sem kellett kizárni.
A költségvetési rendelet 3 000 ezer forintos keretéből a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság április 22ei ülésén 2.440 ezer forint támogatási összeg odaítélésére tett javaslatot a melléklet szerint.
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 utolsó
hetében,
más esetben a kifizetésre két részletben (május és szeptember utolsó hetében) kerül sor.

A keretből képződött tartalék a későbbiekben felhasználható lenne váratlan, de megalapozott igények
bizottsági hatáskörben történő támogatására.
A pályázati anyagok megtekinthetőek a 206-os irodában.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Nyergesújfalu, 2009. április 21.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) Fogadja el a 2009. 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 utolsó
hetében,
más esetben a kifizetésre két részletben (2009. május és szeptember utolsó hetében) kerül
sor.

3.) Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

Melléklet
JAVASLAT A CIVIL SZERVEZETI TÁMOGATÁSI KERET ELOSZTÁSÁRA
2009.
TÁMOGATÁS
2008-BAN (eFt)

IGÉNYELT
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE
(és SAJÁT
FORRÁS)
2009-BEN
(eFt)

JAVASOLT
ÖSSZEG
(eFt)

1. Alkotóház Egyesület KEM
Népművészeti Szövetség

100

100

100

Alapanyagok, eszközök a kézműves foglalkozásokhoz.

2. Barátság Kör Egyesület

300

290

3. Bóbita Óvodásokért Nyílt
Alapítvány
4. Cukorbeteg Klub

100

295.725
(37)
100
(-)
500
(-)

22 program (pl.: egészségmegőrző hét, Ügyes Kezek kiállítás,
Márton nap, Lombhullató bál)
Bóbita Hét keretében: színház (Holle anyó), kisvonatozás

5. Csiribiri Alapítvány

50

90

6. Életút Egyesület
a Sérült Fiatalokért

100

90
(40)
250
(400)

7. Eternit Általános Iskoláért
Alapítvány
8. Magyar Vöröskereszt

60
300

9. Nyergesújfalu Baráti Köre

180

10. Nyergesújfalu Négy Égtáj
Túra- és Szabadidősport
Egyesület

150

PÁLYÁZÓ SZERVEZET
NEVE

200

100
250

200

150
400
(200)
200
(20.4)

150

144
( 144)

0

300
180

PÁLYÁZATI CÉL

Diétás mérleg, OMRON hegyikristály lámpa és víztisztító
készülés, ismeretterjesztő kiadványok és programok, kirándulás,
védőoltás beszerzése, számítógép vásárlása, szállítási költség
adományok eljuttatása (amennyiben lesz adomány), nyugdíjas
klub felújítása, nyergesi lakosság lábvizsgálata, általános
szűrővizsgálatok. (Van részletes költségvetés)
A „Gyermekek hónapja” rendezvénysorozat támogatása négy
témakörben: mese, közös barkácsolás, zene, mozgás.
Majális és nyaralás költségeihez hozzájárulás.

Családi nap szervezése az eterniti városrész óvodásainak és
iskolásainak
Karitatív tevékenység: rászorultak megsegítése, véradás
szervezése, elsősegély-képzés támogatása
Helytörténeti anyag gyűjtése, rendezése,albumok készítése;
Majális megrendezése; évnyitó-évzáró rendezése; Maróti Piknik;
kirándulások, baráti körök fogadása, halászléparti.
Tollaslabda edzés terembérleti díja a 2009-es évre. (48 héten át
heti 2 alkalom a Szalézi Gimnázium tornatermében,
alkalmanként 10-12 fő)

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

100

14. Segítő-Társ Alapítvány

150

15. Szamaritánus Alapítvány

100
MINDÖSSZESEN:

80
(20)

80

Működési költség (honlap üzemeltetése, , szakfolyóiratok,
térképek, útikalauzok, iroda-, adminisztrációd- és banki költség)

200
(50)

150

A tömegsport népszerűsítésére kétszemélyes túrakajak
vásárlása és sátor vízitúrákhoz.

100
610
(800)
300
(150)

100

A tagság kulturális programjainak támogatása.

250

Mozgásfejlesztés, gyógyúszás, hippoterápia, nyaralás,
konduktív torna
Karitász Csoport, Szent cecília Énekkar működése, Pünkösdi
Fesztivál

200
2.440

