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A katasztrólbvécJelnri törvérll 46, r\

íigyelembe r,ére a l()0-78"20]0,
lratároz-iltclt hozonl :

1árg) : l)öntós a Mélykűlti Önkéntes Tiizoltó
[-.91 csiilet tlirnogatási kérelméről.
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A veszélyirelyzet kiirirdetesérői szóló 4012020. (m. 11.) Korm. rendelet 1,§-a alapján a

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető törneges megbetegedést okozó
humánjárr,ány következményeinek elhárítása, a magyar álian'polgárok egészségének és

életérrek rnegóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A
katasztrólavédelemről és aho,z,zá ktrpcsolódci eg)les törl,érrvek módosításáról szóló 2011. ér,i

CXXVlll, t()rlóir1 1ltllabbilLlibil]]: i\i.tlllszlr,til;irúdclrlli t(rrlórrr,) 46. sS (4) bekezdése alap.ián a

r,,eszéIr hcil zetbcI-t a tclcpiili-lsi ijll}\()l]llilItr zltt kc1-1t i:ciij-tcstiiletónek Í-eladat- és 1ratáskörét a

po l gárilestel gyakoro l.i a.

l, N,Iélr kúi VlLt-tls ()i1}\{.)1,1lliitl\ lill, ](]](j. ci i l,iiltsi-,gr cLésÉ,r,óI szóló 512020. (II.21,)

öllkolnrányzati rerrcJeletéberl az egy,éb Inűkijclési cólír tárrlogatások ál\amháztartáson kívr-ilre

soron. a civii szervezetek támogatására eikülönített 4 000,000.- Ft előirányzat terhére a
Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhely: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) részére a2020,
évben 400.000,- Ft összegú rnűködési támogatás keriil biztosításra a 1225-312020.
iktató számú kérel enr ben me gj e l ö l t f-el adatclk ra.

2, A tárrlogatás kitlzctése utcilag.tls elszlttl,toliis rllellett előfirranszírozás fornrájábarr történik,
átuta]ással a \,1t_llr kúrti ()rliiúrrtr.:s lúizoitti [:glcsLilct ()l'P I}ank Nvrt-nél vezetetí 11732114-
20000]46 szárrr út bankszárll la j árli.

(-+) bekczciésbcrr rllcghatálozott hatásköröt-tlbetl eljárva -
il,taltlszitIlltr ci(!lcr,;csztc(sbctr ítlglaltal<at - í!7, alábbi

trtalása a tárnogatási szerződés aláírását
irtirtalása Iegkésóbb 2020..jirniirs 20-ig" a

3. Az 1. porrtban nlegállapíttllt tárnogirtási összcg
követóen 2 eglelrlő részletbe n tijrtéllil<: az 1. leisz]ei
2. részlet lltutalása 202a. okt(lbcr ] ,5-ig törtóLlil< nrcg.

4, A nyúr.jtott tárr-rogatiis elsz,itttltllásitI,a. 1clhaszrrliliisitlir" a \4óll,kúti Orlkéntes Tűrzoltó

I:gl es|ilct ltölclczettsógcil,c ó: te lcltrssi,gúr,c \ ()lliltl(l)/() cgl clb kérdések a támogatási
sze lzcjclcs 1,1c Il l, c rti l rlc k sz_lt llii I r i >.z ii s t,l i.

Felelijs_: Kor. ács I atlás polgiirrltester

]laÉldú 2a20,.jirrrius 1 7, (támogatási szerződis aláírására)
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