
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám:  241- 20/2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. február 26-i ülésére 
 
 
Tárgy: Civil szervezetek részére pályázat kiírása 
 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
Véleményezi: 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                     
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság     
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
Tisztelt Bizottsági Tagok ! 
 
Az önkormányzat 2013. február 26-i ülésén várhatóan elfogadja az önkormányzat 2013. évi 
költségvetését. 
A költségvetésben a 2012-es évben elfogadott un. Támogatási Szabályzatunk értelmében vannak 
nevesített támogatások és meghatározásra került az az összeg, melyre az egyéb civil szervezetek 
pályázatot nyújthatnak be. Természetesen ez a költségvetés elfogadásakor kerül ténylegesen 
meghatározásra. 
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Ennek megfelelıen kérem és javaslom a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
…/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen 
működő civil szervezetek részére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-as 
költségvetéséből  pénzügyi keretet különített el a településen működő civil 
szervezetek támogatására. 
 
      Az elkülönített keret: 1.300.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint, 
melyre a képviselő-testület pályázatot hirdet a településen működő civil 
szervezetek 2013. évi működési támogatására. 
 
Pályázni az un. támogatási Szabályzatban foglalt módon lehet. 
 
A pályázat benyújtási határideje:  2013. március 18. (hétfő) 12.00 
A benyújtás módja:    l pld  - papír alapon 
Helye:      Alsónémedi Polgármesteri Hivatal  

2351 Alsónémedi Fő út 58. szám 
 
A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi képviselő-
testület – a  pénzügyi és településfejlesztési bizottság javaslata alapján – a 2013. 
március 26-i ülésén dönt. 
A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2013. április 30. 
A támogatási összeg kifizetésének határideje: 2013. május 31. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázat megfelelő módon történő 
meghirdetéséről gondoskodjék. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
Kapja:  pü vezető 
 
Alsónémedi, 2013. február 14. 
        
        Vincze József 
         polgármester 
 
Az előterjesztés törvényes: 
 
 
   Dr. Percze Tünde 
         jegyző  



 


