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Tisztelt Képviselő-testület!
Martfű Város Polgármestere elfogadta a költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati
rendeletét, melyben meghatározásra került a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatás keretösszege.
Ennek alapján, valamint a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásról szóló
8/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet értelmében a támogatás elnyerésére a Polgármester az
52/2021. (V.27.) sz. határozatával pályázatot hirdetett, melynek határideje 2021. június 15-én
letelt.
Martfű Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására
összesen 2.100.000 Ft áll rendelkezésre, pályázatot pedig a megadott határidőig 9 civil
szervezet nyújtott be 18 pályázati célra, összesen 1.989.720 Ft összegre vonatkozóan.
A civil szervezetek benyújtott pályázataiban foglalt célokat, az igényelt és a javasolt támogatási
összegeket tartalmazó összesítő táblázatokat az előterjesztéshez mellékeljük.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a támogatási összegeket a javaslat
szerint elfogadni szíveskedjenek:
Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2021. (…….) határozata
………………………………….. civil szervezet 2021. évi támogatásáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 2021.
évi támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
………………………………….
részére az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021. (II.26.)
önkormányzati rendelete 16. melléklet E./ egyéb működési célú kiadások 2. pontja alapján és
a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 8/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelete szerint kiírt pályázati felhívás ………. pontja szerinti céljához: ……………………………………………………………………. – ……………..,- Ft támogatást
nyújt.
Az önkormányzati támogatásra a döntést követő 30 napon belül támogatási szerződést kell
kötni, melynek aláírására a Képviselő-testület a Polgármestert felhatalmazza.
Erről értesülnek:
1. Érintett civil szervezet, székhelyén,
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok,
3. Valamennyi képviselő, helyben,
4. Martfűi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Iroda, helyben,
5. Irattár.
M a r t f ű, 2021. június 15.
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