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ELŐTERJESZTÉS

Pula Község Önkormányzat képviselő-testületének
2019. március 27. napi soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: : A Pulai Ifjúsági Klub támogatási kérelme
Előadó: Szenger István Bálint polgármester
Előkészítő: Dr. Cseh Balázs aljegyző
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Szinesi Erna Eszter
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pulai Ifjúsági Klub (8291 Pula Fő utca 63.; adószám: 19382584-1-19) nevében Holczer Balázs
elnök kérelmet nyújtott be, amelyben kérelmezte 50.000 Forint támogatási összeg folyósítását a
szokásos helyi működés és helyi programok megtartásának támogatására.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42.§ 4.
pontja értelmében a képviselő – testület hatásköréből nem ruházható át a gazdasági program, a
hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalás.
Támogatásban az részesülhet, akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének
előirányzatában támogatás kerül megállapításra, vagy aki a képviselő-testület által kiírt pályázati
felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be, vagy aki az önkormányzathoz
támogatás iránti kérelmet nyújt be.
A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban a település érdekében végzett
tevékenység támogatására kell törekedni.
A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el a kérelem benyújtását követő
munkaterve szerint tervezett ülésen, kivéve, ha a kérelem megérkezése és a testületi ülés időpontja
között 8 napnál kevesebb idő van, ez esetben a kérelem elbírálásának határideje a kérelem
beérkezését követő második tervezett testületi ülés.
A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a
támogatás célját és a kifizetés módját.
A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást
követő utófinanszírozás formájában; vagy egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy
teljesítésarányosan.
Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Pula, 2019. március 22.

Szenger István Bálint
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
……/2019. (………) ….. határozata
a Pulai Ifjúsági Klub támogatási kérelméről

Pula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pulai Ifjúsági Klub támogatás iránti kérelmével
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
1.) Pula Község Önkormányzata képviselő-testülete az
önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére a Pulai
Ifjúsági Klub (8291 Pula Fő utca 63.; adószám: 193825841-19) elnevezésű civil szervezet részére a programjainak
megvalósításához ………….- Ft, azaz ……………..

forint támogatást biztosít. A támogatás kifizetésének
módja a szervezetnek a ………………. bankszámlájára
történő átutalással történik a pénzeszköz átadásáról szóló
megállapodás aláírását követő 30 napon belül.
2.) Pula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri Szenger István Bálint polgármester Urat, hogy a
támogatott szervezet részére a pénzeszköz átadásáról
szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Szenger István Bálint polgármester

