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Készítette: dr. Kormányos László jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. április 18. napi ülésére 

 

Tárgy: Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 73/2019. (III.26.) Kt. határozatával pályázatot 

írt ki a medgyesegyházi civil szervezetek számára a 2019. évi működésükhöz, vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás igénylésére. 

 

A pályázatokat a képviselő-testület által meghatározott dokumentumok kitöltésével 2019. 

április 15. napjáig kellett a pályázni szándékozó szervezeteknek benyújtaniuk. 

 

A megadott határidőn belül 11 civil szervezet nyújtotta be pályázatát: 

 Szervezet neve Pályázatban 

igényelt összeg 

Felhasználási cél 

1.  Medgyesegyházi Varázserdő 

Alapítvány 

400.000 Ft  adminisztráció költségei 

 reprezentáció költségei 

 reklám, propaganda 

költségei 

 kis értékű (100 E Ft 

alatti) tárgyi eszköz 

beszerzés 

 egyéb költségek 

2.  A Románság 

Hagyományaiért és Jövőjéért 

Egyesület 

400.000 Ft  adminisztráció költségei 

 banki, biztosítási 

költségek 

 utazás-, kiküldetés 

költségei 

 kis értékű (100E Ft 

alatti) tárgyi eszköz 

beszerzés 

 egyéb költségek 

3.  Medgyesegyházi 

Evangélikus Egyházközség 

300.000 Ft  jármű üzemeltetés 

költségei 

 egyéb eszközök 

üzemeltetésének 

költségei 

4.  Medgyesegyháza és Bánkút 

Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete 

415.000 Ft  adminisztráció költségei 

 kommunikációs 

költségek 

 utazás-, kiküldetés 

költségei 

 szállítás költségei 

 reprezentáció költségei 



 kis értékű (100 E Ft 

alatti) tárgyi eszköz 

beszerzés 

 

5.  

 

 

 

 

Medgyesegyházi Nebulókért 

Alapítvány 

500.000 Ft  egyéb költségek (őszi 

kerékpáros kirándulás, 

ebéd+játékok) 

6.  Szent Mihály Plébánia 

 

500.000 Ft  egyéb költségek 

7.  Boldog Otthon Alapítvány 400.000 Ft  egyéb eszközök 

üzemeltetésének 

költségei 

 adminisztráció költségei 

 reprezentáció költségei 

 kis értékű (100 E Ft 

alatti) tárgyi eszköz 

beszerzés 

 egyéb költségek 

8.  Spárta Sportegyesület 500.000 Ft  Utazás-, kiküldetés 

költségei 

 reprezentáció költségei 

 Munka-, és védőruha, 

védőfelszerelés költségei 

 Kis értékű (100 E Ft 

alatti) tárgyi eszköz 

beszerzés 

 egyéb költségei 

(szövetségi tagdíj, 

nevezési díjak) 

9.  Medgyesegyháza 

Sportegyesület 

4.720.000 Ft  egyéb üzemeltetési 

költségek 

 egyéb eszközök 

üzemeltetésének 

költségei 

 adminisztráció költségei 

 kommunikációs 

költségek 

 banki, biztosítási 

költségek 

 utazási-, kiküldetés 

költségei 

 szállítás költségei 

 reprezentáció költségei 

 reklám, propaganda 



költségei 

 egyéb költségek 

(nevezési 

díj,játékengedély,sportor

vosi költségek, edzői 

bérek) 

 pályázati önerő 

10. Összefogás a Jövőnkért 

Egyesület 

500.000 Ft  egyéb üzemeltetési 

költségek 

 adminisztráció költségei 

 kommunikációs 

költségek 

 banki, biztosítási 

költségek 

 reklám, propaganda 

költségei 

 kis értékű (100 E Ft 

alatti) tárgyi eszköz 

beszerzés 

 egyéb költségek 

     11. Hetednapi Adventista 

Egyház Medgyesegyházai 

Gyülekezete 

500.000 Ft  egyéb üzemeltetési 

költségek 

 adminisztráció költségei 

 banki, biztosítási 

költségek 

 reprezentáció költségei 

 kis értékű (100 E Ft 

alatti) tárgyi eszköz 

beszerzés 

 egyéb költségek 

 Összes igény 

 
9.135.000 Ft Rendelkezésre álló összeg: 

4.000.000,-Ft 

A pályázati adatlapok az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület esetében összeférhetetlenség áll fenn, 

mivel a civil szervezet vezetőségében érintett, a döntéshozásban részt vevő személy.  

 

Fentiek alapján kérjük az előterjesztés megvitatását és a döntéshozatalt. 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete összeférhetetlenség miatt kizárja 

a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületet a medgyesegyházi civil szervezetek 

támogatására kiírt pályázati eljárásból. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 



 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi civil alap keretét 

……………… Ft-tal megemeli, a 2019. évi tartalékkeret terhére.  

 

Megbízza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet-módosítás előkészítésére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

III. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésében a 

civil szervezetek támogatására elkülönített összegből   

 

- Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány                                    …….……. Ft összeggel, 

 

- Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség                          …….……. Ft összeggel, 

 

- Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete    …….……. Ft összeggel, 

 

- Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány                                     ………….. Ft összeggel,  

 

- Szent Mihály Plébánia                                                                 ………….. Ft összeggel, 

 

- Boldog Otthon Alapítvány                                                           ………….. Ft összeggel, 

 

- Spárta Sportegyesület                                                                  ………….. Ft összeggel, 

 

- Medgyesegyháza Sportegyesület                                                ………….. Ft összeggel,  

 

- Összefogás a Jövőnkért Egyesületet                                       …………….. Ft összeggel, 

 

- Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházai Gyülekezetet ………….. Ft összeggel 

 

támogatja.  

 

Felkéri a polgármestert az elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződések 

aláírására.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

              Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 



 

IV. HATÁROZATI JAVASLAT 

     

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi civil alapból fel nem 

használt ………………- Ft összeget átcsoportosítja a polgármesteri keret előirányzatába.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen összeget civil szervezetek – kivéve alapítványok – 

támogatására használja fel.  

 

Megbízza a jegyzőt a szükséges költségvetési rendelet-módosítás előkészítésére.   

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint  

 

 

Medgyesegyháza, 2019. április 17. 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

            jegyző 

 


