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 Ügyiratszám: 2105/1/2017.   4-1. számú előterjesztés 

 
E l ő t e r j e s z t é s 

 
a Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda Szülői Szervezetének pénzügyi támogatási kérelme 

elbírálásához 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szervezet 2017. november 7-én érkezett levelében pénzügyi támogatási kérelemmel fordult 
a testülethez, kérve a szervezetük programjának (jótékonysági Katalin bál) támogatását. 
Megkeresésük az előterjesztéshez csatolva. 
 

 
Határozati javaslat 

 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda 
Szülői Szervezetének pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta, mely alapján a testület úgy 
döntött, hogy a szervezet részére 100 e Ft egyszeri pénzügyi támogatást nyújt, a községi 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének egyéb pénzügyi támogatási kerete terhére, a 
képviselő-testület államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 
14/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletében foglalt előírásoknak megfelelően. 
 
A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy döntéséről értesítse a       
szervezetet. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 
 
Kéthely, 2017. november 7. 
 
 

Molnár Balázs 
polgármester 
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 Ügyiratszám: 2164/1/2017.   4-2. számú előterjesztés 

 
E l ő t e r j e s z t é s 

 
a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei Egyesületének  pénzügyi támogatási kérelme 

elbírálásához 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei Egyesületének 2017. november 17-i kelt 
levelében pénzügyi támogatási kérelemmel fordul a testülethez, kérve az idei évben 
megrendezésre kerülő karácsonyi rendezvényük támogatását. Megkeresésük az 
előterjesztéshez csatolva. 
 

 
Határozati javaslat 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók Somogy 
megyei Egyesületének pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta, mely alapján a testület 
úgy döntött, döntött, hogy a szervezet részére 10 e Ft egyszeri pénzügyi támogatást nyújt, a 
községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének egyéb pénzügyi támogatási kerete terhére, 
a képviselő-testület államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 
14/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletében foglalt előírásoknak megfelelően. 
 
A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy döntéséről értesítse a       
szervezetet. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 
 
 
Kéthely, 2017. november 24. 
 
 

Molnár Balázs 
polgármester 




