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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013. évben a helyi civil szervezetek az előző évekhez hasonlóan önkormányzati 

támogatásban részesültek. A szervezetek pályázati és egyedei támogatás keretében kaptak 

támogatást.  A szervezetekkel kötött támogatási szerződés értelmében a 2013. évi 

támogatással a Támogatott vállalja, hogy támogatásként átutalt összeggel  legkésőbb a 

tárgyévet követő évre szóló pénzügyi támogatás iránti pályázat benyújtásakor, illetve ha 

pénzügyi támogatás iránt pályázatot nem nyújt be , Medina Község Önkormányzat 

költségvetési rendeletének kihirdetését követő 30 napon belül elszámol a Támogató felé, 

szakmai és pénzügyi beszámolót készít. 

A civil szervezetek a kapott támogatást felhasználták, a szakmai és pénzügyi beszámolókat 

elkészítették.  A beszámolókat a hivatal megvizsgálta.  

 

Pályázat keretében adott támogatás:    Támogatás  Elszámolás 

1 .) Medinai Nyugdíjas Érdekszövetség   100.000 Ft  100.000 Ft 

2.)  Tolna Megyei Vöröskereszt    100.000 Ft  100.000 Ft 

3.) Medinai Helytörténeti és Honismereti Egyesület 100.000 Ft         -  

4.) Medinai Gazdakör      100.000 Ft  100.000 Ft 

 

A Medinai Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület a 2013.évi pénzügyi támogatást a 

megadott határidőig felhasználni nem tudta, Medina Község Önkormányzat Képviselő- 

testülete 48/2014.(IV.28.) határozata alapján a támogatás elszámolásának végső 

határideje 2014. október 31-re módosult.  

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

rendelkezéseinek értelmében a működési és az egyedi támogatások közzététele megtörtént, 

melyet megtekinteni a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon lehet. 

 



 

Kérem, hogy a Tisztelt képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el az 

alábbi határozatot. 

 

Medina, 2014. június 19. 

  

                         Vén Attila 

        polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

Civil szervezetek 2013. évi elszámolásának elfogadásáról 

 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi civil 

szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatásának pénzügyi és szakmai beszámolóját a 

csatolt formában:  

 

Medinai Nyugdíjas Érdekszövetség    100.000 Ft, 

Tolna Megyei Vöröskereszt     100.000 Ft 

Medinai Gazdakör      100.000 Ft 

 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni minden támogatott 

szervezetnek Medina község érdekében végzett munkáját. 

 

 Felelős: Vén Attila polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 


