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23. sz. előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2016. április 26-i ülésére az  

Ezüstkapocs Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról 

 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint 

önkormányzati forrás államháztartásokon kívüli és belüli átadásáról szóló 5/2014.(II.27.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza az államháztartáson kívülre és 

államháztartáson belülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó 

eljárást. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése, összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvénnyel (Mötv.), előírja, hogy az alapítványoktól beérkezett pályázatokat a 

képviselő-testület bírálja el. 

 Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Humán, Köznevelési, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága által a 2016. évben kiírt „Egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi” 

céltámogatási pályázatára az Ezüstkapocs Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) is 

benyújtotta pályázatát a Pályázati kiírásban megfogalmazottak szerint. 

A pályázó alapítvány elsősorban Marcali és környékbeli fogyatékkal élő felnőtteket, fiatalokat, 

gyermekeket és családjaikat támogatja, programokat szervez számukra. Az Alapítvány 

együttműködési megállapodás alapján szorosan együttműködik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Marcali Tagintézményével, akik a programokhoz biztosítják a helyet az Alapítvány számára. Havonta 

váltakozva klubdélutánokat, illetve szülő klubot szerveznek.  

Az alapítvány a benyújtott pályázatban a fogyatékkal élő személyek szabadidejének 

egészséges célú eltöltése feltételeinek javításához kér önkormányzati támogatást. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Ezüstkapocs Közhasznú Alapítvány által 

benyújtott pályázatot tárgyalja meg és a kérelmet 100.000 Ft-tal támogassa. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő- testület Humán, Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság által kiírt 2016. évi Egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi 

Céltámogatási Pályázatára az Ezüstkapocs Közhasznú Alapítványtól érkezett pályázatot megtárgyalta, 

és a pályázati cél megvalósítását a 2016. évi költségvetés általános polgármesteri alapjának terhére 

100.000 Ft összeggel támogatja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Marcali, 2016. április 22. 

        Dr. Sütő László s.k. 

             polgármester 
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