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A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

Cím: 5600 Békscsaba rpid sor 18. Telefon: +36-66-44ll56

Előkészítő: Kurucz Márta NYILVÁNOS ülés
Véleményező bizottság: A döntéshozatal minősített többséget igényel
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2021. november 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Alapítványok támogatása

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 4/2015. (11.13.) önkormányzati rendelet 5. (4)
bekezdése értelmében az alapítványi kérelmek elbírálása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A
támogatási összegre a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tehet javaslatot.

A Teleky Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány: nagy hangsúlyt helyez a gyerekek közlekedési
kultúrájának fejlesztésére. ismereteik elmélyítésére elméletben és gyakorlatban egyaránt. emek
kapcsán a Közlekedési nap rendezvény megvalósítása, valamint bóják. közlekedési lámpa.
táblák. építőjátékhoz autók. közlekedési szőnyeg beszerzése költségeire kér 50.000,- forint
támogatást.

A Békési Gólyafészek Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány: a 2022. évben tervezett Gyermeknap
családi délelőtt megvalósítása költségeire kér 50.000,- forint támogatást.

A játékos, tevékeny. gazdag óvodai életért Alapítvány: a Föld napjának megünnepelésére kér
támogatást. Konkrét összeget kérelmében nemjelölt meg.

A fent említett rendelet alapján a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2021. november 16-án
megtartott ülésén

- a Teleky Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatására Ft összegre tett javaslatot.
- A Békési Gólyafészek Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány támogatására Ft összegre

tett javaslatot.
- A játékos, tevékeny, gazdag óvodai életért Alapítvány támogatására Ft összegre tett

javaslatot.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:



Határozati javaslat:

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2015. (11.13.) önkormányzati rendelet
szabályozására figyelemmel. külön megállapodásban rögzített elszámolási kötelezettséggel

támogatja a Teleky Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány kérelmét, Ft
összeggel, a Közlekedési nap rendezvény megvalósítása, valamint bóják, közlekedési
lámpa, táblák. építőjátékhoz autók, közlekedési szőnyeg beszerzése költségeinek részbeni
fedezetére.
támogatja a Békési Gólyafészek Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány kérelmét. Ft
összeggel. a 2022. évben tervezett Gyermeknap — családi délelőtt megvalósítása
költségeinek részbeni fedezetére,
támogatja A játékos, tevékeny, gazdag óvodai életért Alapítvány kérelmét Ft
összeggel, a Föld napjának megünneplése költségeinek részbeni fedezetére,

melynek forrása a Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés egyéb működési célú
kiadása.
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