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E l ő t e r j e s z t é s 

 

A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport)  

támogatás iránti kérelme tárgyában 

(Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére) 

 

A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületének Elnöke, Hanó Mihály megkeres-

te az Önkormányzatunkat, hogy a Képviselő-testület az egyesület kunfehértói csoportjának 

működési költségeihez, kulturális rendezvényeinek szervezéséhez nyújtson támogatást. 
 

Az egyesület legfőbb tevékenysége a mozgáskorlátozottak érdekvédelme, információ és segít-

ségnyújtás az őket érintő jogi és pályázati lehetőségekről. 
 

A támogatási kérelem benyújtásához az egyesület elnöke megküldte a pályázati adatlapot, a 

cégbejegyzés másolatát, illetve a szerződés tervezetét. A kért támogatás összege a 2016. évre 

100.000,- Ft. Az előző évek gyakorlata alapján a Képviselő-testület az egyesület támogatásá-

hoz évi 50.000,- Ft összeget állapított meg. 

A magam részéről a továbbiakban is az egyesület munkáját segítő anyagi támogatás juttatásá-

val egyetértek, ezért az alábbi határozati javaslatot teszem: 

 

Határozati javaslat: 

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Bács-

Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) részére egyszeri egy-

összegű 100.000,- Ft támogatást nyújt. 

A támogatás fedezete a 2016 évi költségvetés általános tartaléka. 
 

Testület felkéri a polgármestert a vonatkozó támogatás szerződés aláírá-

sára és a szükséges intézkedések megtételére. 

határidő: 2016. június 30. 

felelős:     polgármester 

 

 

Kunfehértó, 2016. május 12. 

 

 

Huszár Zoltán 

polgármester 
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TÁMOGATÁSI  SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a Kunfehértó Község Képviselő-testülete (székhelye: 6413 Kun-

fehértó, Szabadság tér 8. – képviselő Huszár Zoltán polgármester, mint támogató (további-

akban: támogató) másrészről a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete – 

Kunfehértói Csoport (székhelye: 6000 Kecskemét, Bem u. 14/b. nytsz.:  Pk. 60.370/1989/2. – 

képviselő Hanó Mihály elnök, Adószám: 19471866-1-03), mint támogatott (továbbiakban: 

támogatott) között az alulírott napon és helyen, a következőkben megállapított feltételek sze-

rint: 
 

1. A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a támogató a támogatott karitatív munká-

jának segítése céljából támogatást kíván nyújtani a támogatottnak, mely szervezet e 

támogatást nyugtázza és elfogadja kihangsúlyozva, hogy azt teljes egészében a támo-

gató szándékának megfelelően használja fel. 
 

2. A Támogató a jelen szerződésben rögzített vissza nem térítendő 100.000,- Ft, azaz: 

Egyszázezer forint, egyszeri, egyösszegű támogatást nyújt a támogatott részére. A tá-

mogató a támogatást akként teljesíti, hogy azt jelen szerződés aláírását követő 5 banki 

munkanapon belül, egy összegben átutalja a támogatott 11732002-20529406-00000000 

számú számlájára. 
 

3.  A támogató a támogatás feltételeként kiköti, hogy a fenti támogatást a szervezet 

kunfehértói csoportja karitatív tevékenységének gyakorlásához szükséges háttér biztosítá-

sára nyújtja.  
 

4.   A szerződő felek rögzítik, hogy a támogatás felhasználásáról a támogatott 2017. január 

31-ig a támogatottnak maradéktalanul elszámol. A támogatás nem rendeltetésszerű fel-

használása esetén a támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli. 
 

5.   A támogatott vállalja, hogy amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós 

akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szen-

ved, ezt haladéktalanul jelezi a Támogatónak.  
 

6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben foglaltakat bi- 

zonyítottan megszegi, a Támogató a támogatotthoz intézett egyoldalú nyilatkozattal jelen 

megállapodástól azonnal elállhat.    
 

7. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban fel- 

merült vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, ennek eredményte- 

lensége esetén a vitás kérdésekben a szerződő felek a Kiskunhalasi Járásbíróság ille-

tékességét kötik ki. 
 

8. Jelen szerződés - amely 8 pontból és 1 oldalból áll - 3 db eredeti, egymással szó  

szerint megegyező példányban készült, amelyből 2 példány a támogatót, 1 példány a tá-

mogatottat illeti meg. 
 

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 

Kunfehértó, 2016. május 26. 

 

 

              

             Huszár Zoltán                                                       Hanó Mihály 

                                  (támogató)                                                          (támogatott) 
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