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ELŐTERJEs ZTÉi,s

Medgyesegyháza Város Önkormányzakínak Képviselő-testülete
2015. június 30-i ülésére

Tárey: Mozgáskorlátozottak Dél-alftildi Regionális Egyesülete civil támogaírás kérelme

Medgyesegyhráza Vráros Önkormányzata a 42|2OI5.(I|.24.) Kt. határozatával pályálzatot ííí b,1

a medgyesegyházi civil szervezetek számára a 2015. évi múködésükhöz vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás igénylésére. A pályáLzatokat a képviselő-testület által meghatározott
dokumentumok kitöltésével 2015. miárcius 17-ig kellett a pályázni szándékozó szervezeteknek
benyujtaniuk. A megadott határidón belül 10 civil szervezet nyijtotta be páIyázatát, köztük a
Mozgáskorlátozottak Dól-alföldi Regionális Egyesülete. A képviselő-testület 69/20l5.(III.31.)
Kt, határozatában azt a döntést hozía, hogy az egyesületet nem részesíti támogatásban.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testül eíe a 2OI5. évi költségvetésében a civil
szervezetek támogatásiára elkülönített összegből a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális
Egyesületét nem részesíti támogatásban.

Felelős: dr, Kormányos Lászl6 jegyző
Hatfuidő: azonnal

Medgyesegyháza, 2015, június 25.
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TÁMoGATÁsl lGÉNYLőLAP
ClVlL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

szervezetünk tudomásul Veszi, hogy a l\/edgyesegyházi Képviseló{estülete által nyújtott támogatást
csak a 12./ pontban meghatározott cél(ok)ra léhet felhasználni.
Az igényelt összegné| kevesebb támogatás esetén csak a legfontosabb cél(ok)ra.
Egyben tudomásul Veszi, hogy a felhaSZnálást a Polgármesteri Hivatal 2016. éV elsó negyedéVében
ellenórizni fogja.
Azt az összeget amelyet a tárgyévben nem használt fel, illetve nem a cél(ok)nak megfelelően,-
a 113lcl1992,(Y.9.) sz. képviselótestületi határozat értelmében- az ellenőrzés megállapítását
köVető 8 napon belül kamatmentesen köteles a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára
vi§szafizetni.

Melléklet: §to. uirosa9i bejegyzés máSolata.
pld, alapító okirai (Vagy alapszabály) másolata.
pld. nyilatkozat összeférhetetlensó9ról,ériniettségról.

1 pld, közzétételi kérelem,
,l pld. nyilatkozat adótartozásról,

Gyula. 2015,Május 1 8-án
, PH,

képViseletre

.

20í 5.éVre

1.tfl A szervezet neve bírósághoz Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionáli§

beielentett módon: Egyesülete

2./ székhelye: 57oo Gyula, Kulcs u 7

3.,/ Levélézési címe: 5700 Gyula, Kulcs u 7

4./ Adószáma: 19741,176-1-o4

5./ Bírósági bejégyzés száma, éVe: Pk:60001/,l989/2 1989.08,01

6./ számlavezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyrt. Gyula

7,/ Pénzforgalmi jelzőszáma; 11733027 -20008684

8./ A szervezet képviséletére Márton Gábor 06-66468-060
jogosultneve,(napközbeni, 06-20-981-2134
vagy mobil) telefonszáma:

9./ NyilVántartott tagjainak
száma (ha Van) fő: 6548 fő Medqyeseqyháza-Bánkút csoport: 152 fő

10./ A szervezet működési köre,
célja (bírósá9i beiegyzés
szerint):

ErdekképViseleti,
munka végzése,

érdekérvényesítési

Ft
11 .l lGÉNYELT TÁMOGATÁS

össZEGE {Ft-ban}:
12.1 A cél(ok) meghatározása,

amélyre a támogatást kérí:
(Fontossági sorrend)

1, Éves közgyúlés megrendezése, 2,Ünnepi
koszorúzások, 3,Gk,és telefon,levelezés,
4,beteglátogatás, 5,'orvos-beteg találk. szer-

Vezése, 6,végtisztesség megadása,

aláírása.



NYlLATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi cLxxxl, törvény

szerinti össieférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,

A Pályázó Neve:

Természetes személy lakcíme:
születési helye, idejé:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének néVe;

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képvisélőjének neve:

Mozgáskor|átozottak Dél-alföldi Regionális
Egyesülete Gyula,

5700 Gyula, Kulcs u 7
Márton Gábor

kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelólt szervezettel szemben a kózpénzekből
nyiijtott tamogáiasok átláthatósá9áról szóló (2007. évi cLxxxl, törvény Knyt.)

- 6. § (í ) bekezdése szerinti összeférhétetlenség

1. nem áll fenn Vagy {x}

2. fennáll az .., pont alapián

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

,l. nem áll fenn vagy {x}

2. fennátl az ... pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

kijelentem, hogy az összeférhetelenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézked_

tem:

Nyilvántartásbavételiokiratszáma: Pk:60001/1989/2/1989.08,01
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Békés Megyei Bíróság

kijelentém, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt, Gyula, 2015,05,18-án

Aláírás/Cégszerú aláírás ",," \, ,' 
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wözzÉrÉtett tÉRelenil

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.éVi cLxxxl. törVény
8.§ (í ) bekezdés szerinti éíintettségóről.

A Pályázó Neve:

Természetes személy lakcíme:
Szü|etési helye, ideje:

Gazdasági társaság esétéri székhelye:
cégjégyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:

Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális
Egyesülete Gyula.
57OO Gyula. Kulcs u 7 Medgyesegyháza-Bánkút CSOPORT,

5700 Gyula, Kulcs u 7
Márton Gábor

Pk:60001 /1 989/2/1 989.08,0,1
Békés Megyei Biróság

NyilVántartásba Vétel i okirat száma:
Nyilvántartásba VeVő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáról Szóló 2007.éVi
clxxxt, torveny 8§ (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt §zervezettel szemben fennáll, mert

a,) A Pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő Va9y döntéshozó- 
szárvnel munkavéqzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minősülök döntés-elókészítőnek vagy döntéshozónak. ( KizáróIag termé§zetes
személy pályázó esetén!)

lndokolás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban áliok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye

beírandó):

b.) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó

esetén!)
lndokolás:
Az alábbiakban felsoíolt tisztségek valamelyikével rendelkezem ( a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, országgyúlés által Választott Vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselÓ,

országgyúlési és az európai parlameiti képviseló, polgármester, alpo1gármester, íópoi9árme:t9r,
fópolg-ármester-heIyettes, helyi önkoímányzati kópviseló, helyi önkormányzat képviseló-testülete
oiiotÉágánax taglá, közponli-államigazgaiási szerv_ a Knyt.2,§ (1) bekezdés d.) pont alá nem tartozó-

vezetóje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja.



c,) Az (a-b) pont alá tartozó személy közeli hozzáíarlozqa Vagyok.( Kizárólag
természetes személy pályázó eSetén|)

lndokolás:

- közeli hozzátartozőm pá|yázali eljárásban dönté§ elókészítóként közréműködő, vagy döntéshozó

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény órtelmében nem minósül dóntés,

elökészítónek Vagy dóntéshozónak,
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviseló,
(A kiVánt rész aláhúzandó|)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kíVánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbe|i rokon, orökbeíogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó, mostoha és

nevelöszülö, testvér.

d,) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a),c) pontban
' 
mÓ4Ótott személy tulajdonában áll,(Kizárólag gazdaSági társaság pályázó esetón!)

lndokolás:

Az érintett tulajdonos, szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre iíányuló jogviszonyban ál|,( a

szervezet neve, Székhelye beírandó):

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

A közeli hozzátartozói kapcsola,t megjelölése ( a kíVánt rész aláhúzandó):
házastár§, egyeneságbeli rokon, örö'iibeíogadott, mostoha_ és neveltgyermek, örökbeíogadó_mostoha- és

nevelószülö, testvér
e.) A pá|yázóként megielött gazdasá9i társaság, alapítvány, társadalmi szeryézet,

egyház, vagy szakszervezet tekintetébén az érintettség fennáll, mert
0 vezető tisztsé9viselője
0 az alapítvány iezelő szervének, szervezeténék tagja, tisztségviselője,
0 vagy társadálmi szervezet ügyintéző, vagy képvisgleti szervének tagja

a patyaiáu eliárásban döntés elők;szítőként }iözrémúködő szervnél, vagy döntésí hozó
siervnét muntavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, ném kizárt közjogi tiszt_

ségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozóia.
lndokolás:
Az érintettséget megalapozó személy tarsaságban betöltött poziciója(a pozició beírandó):

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésíe iíányuló jogviszonyban áll ( a szervezet neve,

székhelye beírandó).

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó ):

k<izÜÓasági einok, Órszág9yúlés által Választott Vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselÓ,

országgyűlési és az európái parlamenti képviseló, polgármester, alpolgármester, főpolgármester,

főpolgáimester-helyettes, helyi önkormányzati képviseló, helyi önkormányzat
tepvÉeló_testutete bizottsá9ának tagja. kázponti államigazgatási szerv_ a 2.§ (1) bekezdés d) pont aIá

nem tartozó- Vezetóje éS helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja,



a

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése ( a kíVánl rész €láhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli r"oron, OÚ"tiÚ"ioj"dtt, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó- ,

mostoha - és nevelószüló, testvér,

Kiielentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltéséVel eleget tettem a kózpénzekből nyű,itott támo,.gatások

;'iÜili;jd;;áí";áió áoói eui clxj<xiió*env re-ndelkezéseinek és az érintettségemet illetöen,

A;Yii;ii;;;Ü;;;;replO aáatot a valóságnak mindenben m€gfelelnek,

Kelt, Gyula,2015.05.18


