ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 29-i ülésére

Tárgy: Támogatási kérelem
Tisztelt Képviselő-testület!
A Benedek Elek Óvoda mellékelt kérelmében két célra kér támogatást a Képviselőtestülettől:
1. új öltözőszekrényeit kézzel festett jelekkel látná el (53.700,- forint a 110 db jel
költsége);
2. mobil hangosító berendezést vásárolna rendezvényeihez (58.000,- forint).
Az óvoda képviseletében Fazekasné Lakner Mónika óvodavezető nyilatkozott arról (2. sz.
melléklet), 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, 2010. április 20.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Biztosítson 111.700 ezer forint támogatást a Benedek Elek Óvoda számára
öltözőszekrényeinek díszítéséhez és mobil hangosító berendezés vásárlásához képviselő-testületi alapja terhére.

2. Ne biztosítson támogatást képviselő-testületi alapja terhére a Benedek Elek Óvoda
számára.
3. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:

Miskolczi József polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. április 29-ei ülésére
Tárgy: Javaslat a 2010. évi civilszervezeti támogatási keret elosztására

Tisztelt Képviselő-testület!
A márciusi képviselő-testületi ülésen elfogadott pályázati kiírás minden érintett - bejegyzett civil szervezethez eljutott, a városi honlapon és a Hírmondóban megjelent. A kiírásban megjelölt
beadási határidőig (2010. április 1.) 16 pályázat érkezett.
A költségvetési rendelet 3 000 ezer forintos keretéből a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság április 20-i
ülésén 2.800 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 200 ezer forint tartalék a jelenléti íveket be nem nyújtott Barátság Kör Egyesület működését
szolgálja, amennyiben az egyesület belső szabályozása garanciát nyújt a jövőbeni hiányosságok
elkerülésére.
A pályázati anyagok megtekinthetőek a 206-os irodában, valamint a képviselő-testületi ülést
megelőzően a tanácsteremben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Nyergesújfalu, 2010. április 21.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár
Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) Fogadja el a 2010. 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 (2010. május és szeptember utolsó hetében) kerül
sor.
3.) Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

A KULTURÁLIS BIZOTTSÁG JAVASLATA A CIVIL SZERVEZETI TÁMOGATÁSI KERET ELOSZTÁSÁRA
2010
TÁMOGATÁS
2009-ben (eFt)

IGÉNYELT
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE
(és SAJÁT
FORRÁS)
2010-BEN
(eFt)

JAVASOLT ÖSSZEG
(eFt)

1. Alkotóház Egyesület KEM
Népművészeti Szövetség

100

100

100

Alapanyagok, eszközök a kézműves foglalkozásokhoz.

2. Barátság Kör Egyesület

290

320

27 program (pl.: egészségmegőrző hét, Ügyes Kezek
kiállítás, Márton nap, Lombhullató bál)

3. Bóbita Óvodásokért Nyílt
Alapítvány
4. Cukorbeteg Klub

100

169

Az aláírandó
jelenléti ívek
nem érkeztek
meg. (tartalék
keretbe
feltételekkel:
200)
150

250

550

200

5. Csiribiri Alapítvány

90

120

120

Sütemény, üdítő klubfoglalkozásokra, telefonköltség,
ismeretterjesztő előadások Diabetesz Világnap
megszervezése, általános szűrővizsgálatok,
A „Gyermekek hónapja” rendezvénysorozat támogatása.

6. Életút Egyesület
a Sérült Fiatalokért

200

300

270

Sérült fiatalok nyaralásának támogatása..

7. Eternit Általános Iskoláért
Alapítvány

150

138

140

Alsó tagozatos tanulóknak (48 fő, ebből 26 nagycsaládban
élő, hátrányos helyzetű 8 fő, tartósan beteg 4 fő)
budapesti kirándulás: 61.100 Ft, családi napra ugrálóvár:
77.200,- Ft;

8. Ifjúság és Sport Alapítvány

-

395

370

A városi rendezvénynek minősülő Városi Sportnap
megrendezése (a támogatási igény a tavalyi program
költségvetésének megfelelő)

PÁLYÁZÓ SZERVEZET
NEVE

PÁLYÁZATI CÉL
(RÉSZLETES PROGRAMOK MELLÉKELVE)

Bóbita Hét támogatása.

9. Magyar Vöröskereszt

300

300

300

10. „Nyergesi Csemete”
Alapítvány

250

270

250

80+150

80

80

70

70

50

50

11. Nyergesújfalu Négy Égtáj
Túra- és Szabadidősport
Egyesület

Karitatív tevékenység: rászorultak megsegítése, véradás
szervezése.
Nemzetiségi Hét a Napsugár Óvoda intézményi
székhelyén– Csemete Hét az eterniti telephelyen
programok támogatása
Rendszeres mozgásra ösztönzés, tollaslabda sportág
népszerűsítése (jelenleg heti 2 alkalom a Szalézi
Gimnázium tornatermében): 4 db tollaslabda háló, 10 db
tollasütő, 3 csomag tollaslabda)
Működési költség (honlap üzemeltetése, szakfolyóiratok,
térképek, útikalauzok, iroda-, adminisztrációs- és banki
költség)
Nyergesi körtúra létrehozásának támogatása (jelzések
felfestéséhez anyagköltség)

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

100

100

100

A tagság kulturális programjainak támogatása.

15. Segítő-Társ Alapítvány

250

560

300

300

300

Mozgásfejlesztés, gyógyúszás, hippoterápia, nyaralás,
konduktív torna
Pihenőrész kialakítása a tavaknál.

16. Viscosa Horgász- és
Környezetvédő Egyesület
Szamaritánus Alapítvány
Nyergesújfalu Baráti Köre

Három éve
nem pályázott
MINDÖSSZESEN:
200
180

Nyergesújfalu, 2010. április 20

3.502 (+320)
3.000
Nem nyújtott be pályázatot.
Nem nyújtott be pályázatot.

ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 29-i ülésére

Tárgy: Támogatási kérelem
Tisztelt Képviselő-testület!
A múlt héten arany minősítést szerzett Német Kisebbségi Önkormányzat Német
Nemzetiségi Dalköre a május 9-i énekkari találkozó megszervezése céljából kérelemmel
fordult a tisztelt Képviselő-testülethez. A program részletes leírását mellékelem.
A kérelemben megjelölt összeg 100 ezer forint.
Adolf Lívia énekkarvezető nyilatkozott arról (2. sz. melléklet), 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, 2010. április 20.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Biztosítson 100 ezer forint támogatást a Német Kisebbségi Önkormányzat Német
Nemzetiségi Dalköre számára énekkari találkozó megszervezése céljából - képviselőtestületi alapja terhére.

2. Ne biztosítson támogatást képviselő-testületi alapja terhére a Német Kisebbségi
Önkormányzat Német Nemzetiségi Dalköre számára.
3. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 29-i ülésére

Tárgy: Támogatási kérelem
Tisztelt Képviselő-testület!
A Bécs-Pozsony-Budapest Szupermarathont tavaly sikeresen teljesítő Német-völgy
futócsapat idén újra indulni kíván a versenyen, ehhez kérnek 175 ezer forint támogatást
mellékelt kérelmükben. (A Kulturális-, Ifjúsági és Sportbizottság ülésén Török Ádám és
Millei Tamás prezentációval illusztrált beszámolót tartott a tavaly októberi szereplésükről.)
Török Ádám a kérelem benyújtója nyilatkozott arról (2. sz. melléklet), 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, 2010. április 20.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Biztosítson 175 ezer forint támogatást a Német-völgy Futócsapatot képviselő Török
Ádám számára a XXI. Bécs-Pozsony-Budapest Szupermarathonon való részvétel
lehetővé tétele céljából - képviselő-testületi alapja terhére.

2. Ne biztosítson támogatást képviselő-testületi alapja terhére a Német-völgy
Futócsapatot képviselő Török Ádám számára.
3. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:

Miskolczi József polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 29-i ülésére

Tárgy: Támogatási kérelem
Tisztelt Képviselő-testület!
A Lábatlani Református Egyházközség nevében Darányiné Csonka Valéria református
lelkész a mellékelt kérelemmel fordult a tisztelt Képviselő-testülethez a nyergesi imaház
felújításának folytatása tárgyában.
A kért összeg 300 ezer forint; az előzetes egyeztetést követően 170 ezer forint összegű
támogatást javasolunk.
Darányiné Csonka Valéria nyilatkozott arról (2. sz. melléklet), 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, 2010. április 20.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Biztosítson 170 ezer forint támogatást a Lábatlani Református Egyházközség
számára a nyergesújfalui imaház felújításához - képviselő-testületi alapja terhére.

2. Ne biztosítson támogatást képviselő-testületi alapja terhére a Lábatlani Református
Egyházközség számára.
3. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 29-i ülésére

Tárgy: Támogatási kérelem
Tisztelt Képviselő-testület!
P. Ábrahám Béla SDB, a Szalézi Rendház igazgatója a péliföldszentkereszti kegytemplom
orgonájának felújításához kér támogatást mellékelt levelében.
Az előzetes egyeztetéseket követően …… forint támogatás elfogadását javasoljuk a
képviselő-testületi alap terhére.
P. Ábrahám Béla a rendház igazgatójaként nyilatkozott arról (2. sz. melléklet), 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, 2010. április 20.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Biztosítson ezer forint támogatást a péliföldszentkereszti kegytemplom orgonájának
felújításához a Szalézi Rendház részére - képviselő-testületi alapja terhére.

2. Ne biztosítson támogatást képviselő-testületi alapja terhére a Szalézi Rendház
számára.
3. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:

Miskolczi József polgármester

