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Szám:  241- ……/2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. március 26-i soros  ülésére 
 
Tárgy: Civil szervezetek 2013. évi pályázatának elbírálása 
Melléklet:    l db táblázat           
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minısített többség       
 
Véleményezi: 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                     
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság     
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Döntésük értelmében a civil szerveztek részére kiírásra került a 2013. évi pályázati felhívás. 
Önök elıtt is ismert, hogy a legtöbb civil szervezetet költségvetési soron támogatjuk, ezért 
nekik nem kellett külön  pályázatot benyújtani. 
Összesen  8 szervezet, szervezıdés, csoport nyújtotta be igényét. A mellékelt táblázatban 
látható, hogy ebbıl jelen pillanatban 1 bejegyzett civil szervezet van, 1 esetében folyamatban 
van a bejegyzés, 1 kérelmezı esetében gazdasági társaság a csoport mőködtetıje, aki ugyan 
bejegyzett, de nem civil szervezetként. 
A tavalyi évhez hasonlóan a bejegyzett civil szervezeti formának nem megfelelı pályázók a 
támogatás összegét a Mővelıdési Házon keresztül vehetik igénybe. 
 
Mind a  két bizottság napirendre tőzte a témát, mind a 8 igénylı támogatását javasolják a 
testületnek azzal, hogy a konkrét összegekben a képviselı-testület mondja ki a végsı szót. 
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Mindezek alapján készítettük el javaslatunkat a támogatás összegére, a táblázatban az összeg 
felhasználási célja is szerepel. 
Ezen felül – az elızetes megbeszéléseknek megfelelıen – további 500 e. Ft támogatását 
javaslom megállapítani a Nagyajtai Önkormányzatnak mőemléki épületük felújításának 
támogatására. 
Várom javaslataikat és kérem a pályázatban való felelıs döntésüket. 

Határozati javaslat: 
../2013. (III.26.) önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - bizottságainak véleményét 
figyelembe véve – a településen működő  civil szervezeteket, egyesüléseket, csoportokat 
2013. évben   az alábbi  összegű támogatásban részesíti: 
1./ Bejegyzett civil szervezetek támogatása: 

• Alsónémedi Tigris Dojo        50.000,- Ft 
• Bejegyzés után:  

Alsónémedi Traktorfesztivál Egyesület  250.000 Ft 
 

2./ Nem bejegyzett csoportok  támogatása: 
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetési keretét az alábbi 
összegekkel megemeli a feltüntetett csoportok táblázatban szereplő működési 
kiadásainak támogatására: 

• Napfény Majorette    250.000,- Ft, 
• Cseppek Gyermektánccsoport  150.000,- Ft, 
• Alsónémedi Nyugdíjas Klub 350.000,- Ft, 
• Chek-Nisszá Csapat   120.000,- Ft, 
• Spirit Sportegyesület                         60.000,-Ft 
• S. Dance Company tánciskola          70.000, -Ft. 
----------------------------------------------------------------- 

      Összesen:                                               1.000.000 Ft  
 
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a Nagyajtai Önkormányzat 500.000 Ft-
os támogatását további 500.000 Ft-tal a tartalék terhére megemeli. 
Felhasználási cél: 
Nagyajta Polgármesteri Hivatala és Kultúrháza 1904-1908 között, szeccesziós stílusban 
épült műemléki épület felújítási munkálatainak támogatása. 
 
4./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a  fenti döntések miatti módosítást a 
féléves beszámoló tárgyalásával egyidejűleg kell beterjeszteni. 
 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapják:  pü vezető, érintettek. 
 
Alsónémedi, 2013.március 20.        
        Vincze József  
         polgármester  
Az előterjesztés törvényes!   
     
     Dr. Percze Tünde  
             jegyző 


