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81 l2020.(vl. l 5.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A veszéll,hell,zet kihircietésér(jl sz,cilti 40i2020, (Ill. l1,) l(orrrr. rendelet l. §-a alap.ján a
KornráIly az élet- és vagvorlbiztorlságot veszélveztető törleges megbetegedést okozó
lrtrr-r'án járvitrr,r kijvctkcznrént,cirlck ellrárítása" a mag},al, állampolgárok egészségérrek és
életének rliegór,ása érclekéberr Nlagt,arország egész, tertiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A
katasztr,(ll'avéclelenlrtil és a l-roz,zii I<apcsolócló cí]\es törr,éttt,ek módosításáról szóló 201l. évi
CXXVIIl, töl,r,órl}, (tot,lrbbiaIibatt: l<itt;tszlrtiílrróticlrlli t(jlrórlr ) 16. § (4) lrckczdése alapjírrl a
r,eszélt llclr zclbc-It it 1clelli'tiósi (illl\()lllliillr zitt iic,llr isclij-tcsttiIcterlek t-claclat- és lratásktjrét a
pol giirtllestcl, tr itlrtr t,tr I j ir.

A katasz1l,tltitl,r,icicltlli tijt,r eitlr -i(l .,, 1J t [;cke z,.ir-,sLlctt tllclIrlttiiI,tlztltt hatilskörörrrberl eljitrva --

figr cle rrrbc r ér e a l()()-7tJr]()](). ilitattjszlitlltr c1(ltcl,jcszlr-isbcll íbglaltakat - az alábbi
határozattlt Ilozont:

l. Mél_v-,kúrt Város ()nkorrnány,zat 2020. ér,i költségr,etéséről szóló 512020. (II.2i.)
önkorrrriirrlzati rendeletében az cg;éb lrlúiködési célúr tárrlogatások állanlháztartáson kívülre
soroll" a civil szerr,,ezetek tiirrlogatitsára elkLilijrrítet1 4 000,000.- Ft előirányzat terhére a
Mélykúti Sportegyestilet (székhely,: 6449 Mólykút, 'l'ópart 57l4. lrrsz.) a 2020. évben
i,800.00().- F't rlűködési célú táIrrogatás keriil biztosításra a 1225-4l2020. iktatószánlú
kérelenl berl rrleg|elölt íiladatokra.
2. A tánl.lgatás kilrzctósc r"rtólag.tls clszámolás nlellett elótlnar-rszírozás íbrnláiában történik,
átr"rtirlással a Mély kúrti Sportclr csLilet ()l'P I}arlk Nl,rt-nél vezetett l 1732l 74-20000088
szátrt tr blrrrli sztiIll lri i iira.
j. j, .\z l, 1lrltltbittl tltcgl,tiJiillíttrt1 {ltttltruil1llsi i)s:,ze! tiilr].'tslt lt tlillltlgatasi szcrz,Őc,lés alilírását
körc-tijert .l ei])erlltl t,cszlctbctl ti)t,lcttil,. ltz l. t,úszlci l'ttLttitiitslt lcgi,clsóbb ]()20..iúlirrs 0(l-ig. a

2, rclszle t litLrtlllisi ]()](). szclltctll["lct l_i-ig. l. r,cszlct litiltalislt ]()](). okttibcr 31-ig tiirtc1llili.

4. 
^ 

rti rritott tlttlrt;gittits cIsziirtlollisilra" lLllraszIltriirsár,lr. a Nlóli,liriti Sptlrtegycsiilet
kötelezcttségeiI"c, e(s lt,lelósségérc r ollatktlzti cgr c1l-r lrc{rclésck a tárllogatási szerződésberl
kertil rrek nreghatitrozást,a.

F el"e_lös : I(ovács J'arrrás pol gárnlester
Határidtj: 2020.jűrnir,rs l 7. (támogatási szerződés aláírására)
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