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Kivonat
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 16-án megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2014. (XII. 16.) számú
határozata

az önkormányzat 2015. évi költségvetést érintő döntésekről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1. az Önkormányzati Tűzoltóság részére, a 2015. évi fejlesztési, fenntartási és működési
kiadásaira 11.000 e Ft hozzájárulást biztosít, amelyet havi egyenlő részletekben rendel
megfizetni.
2. 2015. évben, a városban betöltött társadalmi jelentőségű tevékenységére tekintettel,
a. az Újfehértó Sportegyesület részére működési kiadásaihoz 2.910 e Ft-ot,
melyből 810 eFt összeget a sportolók utazási költségeire biztosít
b. az Újfehértó Mályváskerti Polgárőr Egyesület részére működési kiadásaihoz
800 e Ft
támogatást biztosít, amelyet a szervezetek részére havi egyenlő részletekben rendel
megfizetni.
3. az Újfehértói Rendőrőrs részére üzemanyag kiadásaihoz 800 e Ft támogatást biztosít
üzemanyagkártya formájában, amelyet a támogatott szerv 2015. december 31. napjáig
köteles felhasználni.
4. 2015. évben, a tulajdonában lévő Újfehértour KFT részére, a helyi közforgalmú
tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8.000 e Ft összeget biztosít.
5. a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.
(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a civil szervezetek támogatására szolgáló
keretösszeget 2015. évben 2.000 e Ft-ban állapítja meg.
6. mint az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT tulajdonosa
nyilatkozik, hogy a társaság részére 2015. évben 7 636 428.- forint pótbefizetést
teljesít.
7. az 1-6 pontban megjelölt támogatások, hozzájárulás, pótbefizetés kifizetéséhez

szükséges forrást a 2015. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
8. felhatalmazza a polgármestert az 1-4. pontban megjelölt szervezetekkel kötendő
szerződések előkészítésére és aláírására. A civil szervezetekkel a támogatási szerződés
a civil szervezetek támogatásáról szóló vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek
teljesülése esetén, az ott meghatározott eljárási rend szerint írható alá.
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