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Tárgy:  A Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület támogatás iránti  

pályázatainak megtárgyalása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Benyújtott pályázataiban a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület a kulturális 
programjainak, helyi rendezvényeinek és működésének támogatása iránti igényével fordult 
önkormányzatunkhoz.  
 

1. Az egyesület a 2016. július 7-én benyújtott pályázata alapján, a képviselő-testület 
150/2016. (VIII.30.) határozata szerint 239.320 Ft támogatásban részesült, melyet 
egészségmegőrző program keretében a mesteri gyógyfürdőbe történő kirándulásra 
vettek igénybe, két turnusban. Az autóbusz költségére és fürdőbelépőre kapták a 
támogatást, az érintett nyugdíjasok száma 104 fő volt. 

 
2. Az egyesület a második pályázatát 2016. augusztus 11-én nyújtotta be, melyben 

összesen 208.300 Ft támogatást kérnek. Működési támogatás iránti igényük 4.000 Ft, 
kulturális programok megvalósításához (színházlátogatás, történelmi nevezetességek 
megtekintése) 198.000 Ft-ot, helyi rendezvényekhez 6.300 Ft-ot kérnek. A pályázati 
cél megvalósulása esetén érintett nyirádi lakosok száma 102 fő. 

 
3. Az egyesület a harmadik pályázatát 2016. december 6-án nyújtotta be, mely szerint 

összesen 252.000 Ft támogatásra pályáznak. Kulturális programokra, kirándulásra, 
gyógyfürdő látogatásra 152.000 Ft-ot, helyi rendezvényekre, karácsonyi ünnepi 
rendezvényekre 100.000 Ft-ot kérnek. A pályázati cél megvalósulása esetén érintett 
nyirádi lakosok száma 110 fő. 

 
A benyújtott pályázati kérelmeket megalapozottnak ítélem, és a következő határozati 
javaslattal élek: 
 
 



2 
 
Határozati javaslat: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…….. határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek 
nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 114/2016. (VII.20.) 
határozattal módosított 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázatai alapján a Nyirádi Nyugdíjas és 
Hagyományőrző Egyesület (8454 Nyirád, Óvoda köz 2., képviseli: Németh Jenő 
elnök) részére 2016. évben további 460.300 Ft (azaz Négyszázhatvanezer-
háromszáz forint) kulturális és működési célú támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. 
december 31. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített 
szabályok szerint a támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint 
intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 31. 
 
 
 

Kérem a Képviselő-testület tisztelt Tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására! 
 
 
Nyirád, 2016. december 7. 
 
 
 
 


