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A Kunszentmiklósi Hagyományőrző
Tánccsoport Egyesület sikeres félévet zárt a
2010-es évben. Legfőbb eseményei közt
szerepelt a félévzáró vizsga koncert, amelyet
az ÁMK nagytermében tartottak, teljes
nézőtérrel.
Majd ezt követően vendégszereplés
következett Erdélyben. 2010. március 13-án
Szentábrahámban , 14-én Gagy falván és 15-én
pedig Székelykeresztúron arattak fergeteges
sikert a keresztúri Mákvirágokkal. Napközben
pedig ellátogattak Parajdra a sóbányába majd
Korond kézművességével ismerkedtek meg a
gyermekek.
Haza érkezvén a csoport, minősítő fesztiválon
vett részt, ahol elsőnek szerepeltek fennállásuk
óta. A gyerekek bronz minősítő éremmel
érkeztek haza, s nagy dicsérettel, ami
viseletükre is kiterjedt.
A tavasz szép versenyek időszaka is. Prokk

Szilvia és Szobodek Dávid az Országos
tehetségkutatón a középdöntőig jutott a

Dunaújvárosi és Budapesti versenyek után.
S ne feledkezzünk meg az ünnepünkről sem.
Ez évben felélesztette a csoport a húsvéti
hagyományőrzés szokásait. A fiúk viseletbe
öltözve, vödrökkel keresték a lánysereget, akik
énekkel fogadták őket, majd a locsolás
végeztével nem maradt el a jól megérdemelt
piros tojás sem.
Áprilisban a német cserediákoknak adtak
műsort, majd egy nagyon jó hangulatú Majális
következett Tasskertesben.
Május második vasárnapján a blumbergi
néptánc csoporttal léptek fel az AMK-ban, s e
hónapban készülnek a Coloure kupára,
Kiskunlacházára, ahol a társastánc szakág
szemlélteti meg tudását.
Ehhez s az előttük álló fellépésekhez,
megmérettetésekhez nagyon sok örömöt és
kitartást kívánok!

Izsák Zoltán
elnök

Kunszentmiklósi
Hagyományőrző Tánccsoport

Egyesület

Ingyenes201. Május 2.szám
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Értesítem a Tisztelt Lakosságot 2010. évi XXIV. törvény
alapján 2010. június 1. és június 21. között Általános
Mezőgazdasági Összeírást hajt végre.

KÖTELEZŐ!

, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a
az ország valamennyi településén

Az összeírás feladata átfogó képet adni a döntéshozóknak és a gazdálkodóknak egyaránt az uniós
átalakulás folyamatáról, a mezőgazdaság jelenlegi szerkezetéről és az ágazat szereplőinek helyzetéről.

Az összeírás kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az állatállomány részletes feltérképezése
mellett a mezőgazdaságban foglalkoztatottak összeírására, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtására és
igénybevételére, valamint a mezőgazdasági termelési módszerek  talajművelési, öntözési, trágyázási stb.
eljárások  számbavételére is.

A termelőket, egyéni gazdaságokat szakszerűen felkészített összeírók keresik fel és személyes
beszélgetés során töltik ki a kérdőíveket. Mivel az összeírást törvény írja elő, a kérdésekre a válaszadás

Az adatgyűjtést elrendelő uniós és hazai jogszabályok értelmében Magyarországon adatot kell
szolgáltatni az olyan mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartásoknak és társas vállalkozásoknak,
akik az összeírás eszmei időpontjában (2010. június 1-jén):

mezőgazdasági hasznosítás alatt álló termőterületet használnak, vagy

mezőgazdasági haszonállatot tartanak, vagy

intenzív kertészeti termelést, illetve gombatermesztést folytatnak, vagy

mezőgazdasági szolgáltatást végeznek.

Az összeírásban résztvevőknek, amennyiben az adatszolgáltató kéri, személyazonosító okmánnyal is
igazolnia kell magát. Az összeírás időszakában a KSH munkatársai az ingyenesen hívható

-es telefonszámon érhetők el, s az összeírással kapcsolatban felmerülő kérdésekre adnak
felvilágosítást..

Józan Judit

Jegyző

·

·

·

·

06-80-200-
224

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete

rendelt el

. Az igazgatási szünet az Okmányiroda és a Gyámhivatal ügyintézését nem

érinti. A haladéktalan intézkedést igénylő ügyek esetében ügyeletet tartunk.

Az ügyeletet tartó személyek a szünet időtartama alatt minden munkanapon elérhetőek a

telefonszámon.
Megértésüket köszönjük.

Józan Judit
Jegyző

2010. július

5-től július 18-ig igazgatási szünetet Kunszentmiklós Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatalánál

06-20/279-3756

HÍRDETMÉNY

HÍRDETMÉNY
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Szállás kerestetik
2010. augusztus 13-14-15-én ismét Kunszentmiklós  Bösztörpuszta ad helyet a

, melynek idejére szálláshelyeket keresünk. Várjuk azok jelentkezését,
akik szívesen biztosítanának  térítés ellenében  szállást a rendezvényre érkező látogatók

részére.

Balatoni-Vass Éva 20/339-5876

Magyarok
Országos Gyűlésének

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:

6090 Kunszentmiklós, Kossuth Lajos u. 1/a.
Tel/Fax: 76/351-271

E-mail: kunszentmiklos@tourinform.hu

Felhívás!
„Főzzön játszóteret!”

Gyűjtsük együtt a Delikát8 ételízesítő vonalkódját és nyerjünk korszerű Játszóteret
Kunszentmiklósnak!

Hogyan?

Vágja ki minimum 1000 gramm Delikát8 ételízesítő vonalkódját  akár több
csomagolásról, majd hozza be a Tourinform irodába és dobja be a város

gyűjtődobozába!

A vonalkódok beérkezését várják!

További információk a weboldalon, valamint a kunszentmiklósi
Tourinform irodában kaphatók.

2010. augusztus 15-ig

www.delikat.hu

6090 Kunszentmiklós, Kossuth Lajos u. 1/a.
Tel.: 76/351-271 Fax: 76/351-271

E-mail: kunszentmiklos@tourinform.hu
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bűn- és Balesetmegelőzési Bizottság javaslattal élt
Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé napjára

szervezése tárgyában. Ezen a napon a Hivatal kijelöl egy vagy több
ideiglenesen lezárt területet, amelyen belül egész nap folyamán csak gyalog, kerékpárral, vagy a
közösségi közlekedési eszközök igénybevételével lehet majd közlekedni. Az eseményről a helyi
sajtóban és médiákban hirdetést tesz közzé.

2010. szeptember 22.
Európai Autómentes Nap

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!
Tisztelt kunszentmiklósi lakosok!

A nyár és a szünidő közeledtével a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Szolgálata
fontosnak tartja a szülők, pedagógusok és a lakosság figyelmét felhívni arra, hogy a szünidő
biztonságos eltöltése, és a gyermekek védelme érdekében létfontosságú néhány alapvető szabály
megismertetése a gyerekekkel. Kérem Önöket, hogy gyermekeik figyelmét hívják fel az alábbiakra:
Amennyiben a gyermek otthon tartózkodik, elektromos, szúró, vágó eszközzel, ismeretlen eredetű
anyaggal ne kísérletezzen! Ismeretlen tárgyhoz hozzányúlni nem szabad.

A kellemes pihenést és nyaralást kívánnak minden
szülőnek és gyermeknek!

A gyermek minden esetben szóljon szüleinek, ha elmegy otthonról. Lehetőség szerint rejtve vigyen magával
mobiltelefont, amelyen bármikor elérhető, illetőleg bármikor segítséget tud kérni.
A lakásba idegent beengedni nem szabad. Amennyiben egyedül tartózkodik otthon, és a szüleit keresik
idegenek, vagy arra hivatkoznak, hogy valamelyik szolgáltató megbízásából jöttek, a gyermek ne nyisson ajtót,
előtte telefonon hívja fel szüleit, vagy kérjen segítséget a szomszédtól!
A szabadban csak az arra kijelölt helyen szabad játszani, lehetőség szerint úgy, hogy felnőtt is legyen a
közelben. Építkezések, romos házak területére a gyerekek ne menjenek.
Az idegeneket az utcán is kerülni kell.
Fontos, hogy a gyermekek még egész fiatalkorban megtanulják az alapvető közlekedési szabályokat, hiszen
ezeket a kerékpáros közlekedés során is be kell tartani azért, hogy biztonságban legyenek. Kérem Önöket, hogy
gyermekeik kerékpárját ellenőrizzék, és a szükséges biztonsági berendezésekkel lássák el. A kerékpáros
közlekedés szabályait haladás, irányjelzés, fényjelző berendezések használata magyarázzák el
gyermekeiknek.
A nyár során a gyermekek gyakran fürdőzéssel töltik idejüket. A kicsik figyelmét fel kell hívni arra, hogy
kizárólag strandolásra kijelölt helyen, és csak felnőtt felügyelete mellett szabad fürdeni.

Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság rendőrei

Kreisch Mihály elnök
Bűn-és Balesetmegelőzési Bizottság

TÁJÉKOZTATÁS
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A K ö z i g a z g a t á s i é s E l e k t r o n i k u s
Közszolgáltatások Központi Hivatalának
tájékoztatása alapján az alábbiakra hívom fel
városunk lakosságának figyelmét:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § a)-u)
pontjának 2009. január 1-jétől hatályos
módosítása jogalkalmazási problémát jelent a
járulékfizetési kötelezettség megállapításánál.

Míg a Tbj. 2008. december 31-ig hatályos
rendelkezése szerint a járulékfizetési
kötelezettség megállapítása szempontjából
belföldinek számított egyebek mellett a Magyar
Köztársaság területén élő magyar állampolgár, a
bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint
a menekültként elismert személy, a 2009. január
1-jén hatályba lépett módosítás értelmében e
fogalom a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény (továbbiakban: Nytv.) szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárt, a bevándorolt és a letelepedett
jogállású, valamint a menekültként elismert
személyt jelenti.

Mindkét normaszöveg alapján

Amennyiben a Magyarországon élő polgár
lakóhellyel nem rendelkezik, akkor a
lakóhellyel való rendelkezéshez kötött jogok
gyakorlására sem jogosult, azaz a járulékfizetés

elkerülése céljából megvalósított visszaélés az
ezt elkövető számára jelentős joghátrányokkal
is járhat.

Az Nytv. 5. §-ának (2) bekezdése határozza meg
a fogalmát. „

Tehát
lakóhelynek az a cím tekinthető, ahol a polgár
él, hosszabb életvitelre berendezkedett.

Az Nytv. 5. §-ának (3) bekezdésében szereplő
f o g a l o m m e g h a t á r o z á s s z e r i n t
lakcímbejelentés, illetve a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás szempontjából

Azaz a tartózkodási hely
létesítésének feltétele, hogy a polgár mellette
bejelentett lakóhellyel is rendelkezzen.

Az Nytv. 5. §-ának (4) bekezdésében adott
fogalom meghatározás szerint a polgár lakcím
adata: a bejelentett lakóhelyének, illetve
tartózkodási helyének címe.

belföldinek
(járulékfizetésre kötelezettnek) csak azt kell
tekinteni, aki Magyarországon lakóhellyel
rendelkezik.

A hatályos jogszabályi rendelkezések nem
tesznek lehetővé olyan eljárást, amelynek
eredményeként a polgár a lakóhelyéről
kijelentkezik, majd ugyanazt a lakcímadatot
más lakóhely bejelentése nélkül tartózkodási
helyként jelenti be.

lakóhely A polgár lakóhelye annak
a lakásnak a címe, amelyben a polgár él.”

„A
lakcímbejelentés szempontjából lakásnak
tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből
álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár
otthonául használ, továbbá külföldön élő
magyar és nem magyar állampolgárok
kivételével az a helyiség, ahol valaki
szükségből lakik, vagy amennyiben más lakása
nincs megszáll.”

a polgár
tartózkodási helye annak a lakásnak a címe ahol
lakóhelye végleges elhagyásának szándéka
nélkül három hónapnál hosszabb ideig
tartózkodik.”

A jogalkotó a polgárok mindenkori
elérhetősége érdekében a lakcímbejelentés
vonatkozásában a lakással egy tekintet alá
tartozónak minősíti a más ágazati jogszabályok
rendelkezései szerint esetlegesen lakásnak nem
minősülő épületeket , épületrészeket ,
helyiségeket is. A jogszabály az épület alatt
fekvő ingatlan ingatlannyilvántartásban
szereplő besorolását (külterület, belterület,
zártkert, stb.) a lakcímbejelentés szempontjából
jogilag nem tekinti relevánsnak.

HIRDETMÉNY
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Az Nytv. 26. §-ának (1) bekezdése kimondja,
hogy

Az Nytv. végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.
26.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) 29. §
(1) bekezdése szerint

A polgár
tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely
létesítése nélküli megszüntetését a lakóhelye
szerint illetékes jegyzőnél is bejelentheti.

Hivatkozott jogszabályi rendelkezésekből
egyé r t e lműen megá l l ap í tha tó , hogy

alatt azt kell
érteni, hogy a

A nyilvántartásba
ebben az esetben a bejelentett település neve (a
fővárosban a kerület megjelölése) mellett
„lakcím nélküli” bejegyzés kerül.

A Vhr. 36. §-ának (3) bekezdése szerint a
hajléktalan szállón 10 napot meghaladóan
tartózkodó személyt a szállásadó köteles
bejelenteni. Azaz a polgárok lakóhelyének
címe, az Nytv. 5. §-ának (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a hajléktalan szálló
lesz.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések nem
tesznek lehetővé olyan eljárást, amelynek
eredményeként a település szintű lakóhellyel
rendelkező hajléktalan polgár tartózkodási
helyet létesít, sem olyat, melynek során nem
hajléktalan polgárok létesítenek településszintű
lakcímet.

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján

Kunszentmiklós, 2010. április 22.

a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgár
köteles beköltözés vagy kiköltözés után három
munkanapon belül lakóhelyének, illetve
tartózkodási helyének címét a települési
önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba
vétel céljából bejelenteni.

a polgárnak a lakcímét,
illetve annak változását az új lakcíme szerint
illetékes jegyzőnél kell bejelentenie.

Magyarországon élő polgár lakóhelyét újabb
lakóhely létesítése nélkül nem szüntetheti meg.

„Aki a
lakcímbejelentésre előírt rendelkezéseknek
nem tesz eleget, harmincezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.”

Településszintű lakcímbejelentés
z ideiglenes szálláshellyel sem

rendelkező hajléktalan személynek, azt a
települést (fővárosi kerületet) kell bejelentenie,
ahol szokásosan található.

Körmöczy Zoltán dabasi lakos jótékonysági futást szervezett Dabastól Szekszárdig. Ennek
keretében egy helyi beteg gyermek részére gyűjtöttünk adományokat.
A futó, 2010. április 30-án dél körül érkezett településünkre, ahol már várta őt az adományozott,
Turcsányi Gábor édesanyjával. A központban került sor az adomány átadására, majd Körmöczy
Zoltán haladt tovább, hogy teljesítse a küldetését és lefussa a félmaratont, valamint ezzel együtt a
16 település rászoruló beteg gyermekét támogassa.

Köszönetet mondunk minden személynek, aki segítségére volt e nemes cél megvalósításában!

Köszönjük a Varga Domokos ÁMK és a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános
Iskola tanulóinak, hogy együtt futottak Körmöczy Zoltánnak, segítve és támogatva őt célja
elérésében.

Zátrokné Szőke Mónika
helyi szervező

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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MEGHÍVÓ
2010. június 4-én 16.00 órakor a

Trianoni Szerződés aláírásának 90. évfordulójának alkalmából
rendezett megemlékezésre az

Alszegi temetőbe
„Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában…”

Himnusz

Lesi Árpád alpolgármester köszöntő

Molnár Maja  a
Baksay Sándor Ref. Gimnázium tanulója- szavalat

Wass Albert: Ébredj, magyar!

Bődi Szabolcs Polgármester  megemlékező beszéd

Farkas Balázs a
Baksay Sándor Ref. Gimnázium tanulója szavalat

József Attila : Nem, nem soha

Testvérvárosunk Székelykeve( Délvidék, Szerbia) képviselője megemlékező beszéd

Bartha Levente Székelyudvarthelyi művész
előadásában : Üzenet a Hargitáról

Kárpáti Csenge a Baksay Sándor Ref. Gimnázium tanulója-szavalat
Szathmári István: Trianont ledöntjük!

Balogh József országgyűlési képviselő - ünnepi beszéd

Emlékezőkapu átadás

Szózat

Székely himnusz

A rendezvényt támogatja:
Kunszentmiklós Város Önkormányzata

Fidesz Kunszentmiklós
Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt

Magyarok Szövetsége Szervezete
Puszta Hangja egyesület
Iloncsuk Szabadcsapat

Virágh Gedeon Baranta csapat Kunszentmiklós
Vitézi rend

Iron Horses Nc Motoros Club
POFOSZ
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Tisztelt Lakosság!

Kunszentmiklós Város Önkormányzata 1995-ben létrehozta a Pro-Talentum Közalapítványt,
melynek célja: „Főiskolai és egyetemi tanulmányaikat folytató, de valamilyen oknál fogva hátrányos
körülmények között élő tehetséges tanulók előmenetelének segítése. Iskoláztatásuk anyagi
feltételeinek támogatása, a szülők anyagi terhei egy részének átvállalása. Társadalmunk magasan
képzett elméleti és gyakorlati szakemberek képzését, nevelését várja el. Ezen általános cél elérésére a
Közalapítvány hivatott elindítani és megteremteni egy hatékony eszközrendszert a főiskolán,
egyetemen tanulók tanulmányainak segítésére.Aközalapítvány további célja, kötődés megteremtése a
város és szülötte között. „

A közalapítványok működésére vonatkozó jogszabályok megváltoztak, a törvény 2009. január
1-jétől hatályos 1. § (3) bekezdése kimondja, hogy ha törvény vagy önkormányzati rendelet eltérően
nem rendelkezik, kötelező egy éven belül kezdeményezni a megszüntetést, ha a közalapítvány
vagyonán belül az államháztartáson kívüli eredetű bevétel - így különösen: juttatás, adomány - aránya
(a működés megkezdésének évét nem számítva) két éven át 80 % alatti.

Sajnos a Közalapítvány bevétele az önkormányzat által biztosított támogatásból ered, 2008.
évben kapott csak államháztartáson kívülről (Magyar Telekom Távközlési NyRT) adományt.
Amennyiben 2010. évben sem adományban, sem egyéb juttatásban nem részesül, és ez a bevétel nem
haladja meg a korábban említett 80 %-ot, úgy a Közalapítványt egy éven belül meg kell szüntetni.

Az önkormányzat a Pro-Talentum Közalapítvánnyal együtt mindig kiemelt figyelmet fordított
a Közalapítvány céljaiban foglaltak teljesítésére, és - bár szerény összeggel - de igyekezett enyhíteni a
rászorulók részére a tanulmányokkal kapcsolatos családi kiadásokat.

A fenti okok miatt kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Közalapítvány munkáját anyagi
lehetőségeihez mérten támogassa, hiszen ha nem teljesülnek a jogszabályi feltételek, a Közalapítványt
meg kell szüntetni.

Segítő támogatásukat köszönjük.

Bődi Szabolcs Tábori Ferenc
Polgármester Kuratórium elnök

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. kihelyezett ügyfélfogadást tart Kunszenszentmiklós, Kossuth L. u. 7. szám alatt.

Minden héten kedden 8    12   óra között
csütörtökön 16    20   óra között

Telefonos ügyfélszolgálat: h-p.: 7:00-19:00 között
06(40) 824 825
Ügyfélszolgálat:
6090 , Kossuth L. u. 7.
kedd: 8:00-12:00
csütörtök: 16:00-20:00

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. ügyfélfogadása:

00 00

00 00

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

Kunszentmiklós

A.S.A. Magyarország Kft.
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-29/540-250
Kihelyezett ügyfélszolgálat:
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
Csütörtök: 9.00  14.30

TB ügyintézés
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
kedd 9.00-13.30-ig

PRO-TALENTUM KÖZALAPÍTVÁNY

ÜGYFÉLFOGADÁS
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A Kunszentmiklós Városi Önkormányzat által alapított

pályázati felhívása

AzAlapítvány Kuratóriuma felhívást tesz közzé, az alábbi feltételek szerint:

1./

Főiskolai és egyetemi tanulmányaikat folytató, de valamilyen oknál fogva hátrányos körülmények között élő
tehetséges tanulók előmenetelének segítése, iskoláztatásuk anyagi feltételeinek támogatása, a szülők anyagi terhei egy
részének átvállalása.
Amennyiben a pályázók nem merítik ki a felhasználható összegkeretet, a Kuratórium kivételesen középiskolai
tanulmányokat folytató diákokat is támogathat.

2./

Főiskolai, egyetemi és középiskolai tanulmányaikat folytató, de valamilyen oknál fogva hátrányos körülmények
között élő tehetséges tanulók pályázhatnak.

Feltétel:

az előző félévi tanulmányi átlageredmény:

az előző félévi tanulmányi átlageredmény:

A család egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj másfélszeresét
(2010.: 42.750- Ft), ettől az értékhatártól a kuratórium méltányosságból, a körülményekre való tekintettel eltérhet.

3./

a) a pályázó nevét, címét, életkorát, iskolai végzettségét, az igényelt egyszeri támogatás összegét és annak
indoklását;

b) az előző félévi átlageredményét is tartalmazó iskolalátogatási igazolást.

A fenti adatokra vonatkozóan pályázati adatlap készült, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 6. és 9.
számú szobájában.

Maga a kitöltött adatlap szolgál pályázatul.

A pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetők személyesen vagy telefonon (telefonszám: 551-010) a
Polgármesteri Hivatalnál.

4./
A pályázatot a Kunszentmiklós Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani, mely pályázatot

a Kuratórium bírál el.

Abeküldési időpontnak a levélen lévő postai bélyegzés időpontját kell tekinteni.

Abeérkezett pályázatokról -ig születik döntés.

Kunszentmiklós, 2010. május 27.
Pro Talentum Közalapítvány Kuratóriuma

PRO TALENTUM   KÖZALAPÍTVÁNY

Apályázat célja:

Apályázaton való részvétel:

főiskola, egyetem esetén
4,0

középiskola esetén
4,8

Apályázatnak tartalmaznia kell:

AKuratórium a hiányosan benyújtott pályázatokat nem fogadja el!

Apályázat benyújtása:

Apályázat beérkezési határideje: 2010. június 21.

2010. június 30
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PRO TALENTUM KÖZALAPÍTVÁNY felhívásához
pályázati adatlap

Pályázó neve: ……...........................................................................................................

Lakcíme:............................................................................................................................

Telefonszáma; e-mail címe:…………………………………………………………….

Életkora: …...............................................

Iskolai végzettsége: .........................................................................................................

Akért támogatás összege: ………………………………………………………………

Apályázat célja: …..........................................................................................................

Apályázati kérelem indokai:
...............................................................................................................................................…................
...............................................................................................................................…................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................…..............................................................
..................................................................................….............................................................................
...................................................................…............................................................................................
....................................................…...........................................................................................................
.....................................…..........................................................................................................................
......................…................................................................….....................................................................
..........................................................................….....................................................................................
..........................................................….....................................................................................................
..........................................….....................................................................................................................
...........................…....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.……..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................….......................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
……...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................…........................

Hova, milyen címre kéri a támogatás utalását?

(Folyószámla esetén a számlát vezető pénzintézet neve, számlaszáma)

…................................................................................................................................................

Közös háztartásban élők száma:……………………….

Dátum: ….............................................................

….................................................

pályázó aláírása
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Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Kunszentmiklós Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért
Közalapítvány
A vállalkozás címe, telefonszáma: Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

Egyszerűsített éves beszámoló
2009.____________

üzleti évről

P.H.

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

2009.12.31.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák) adatok e Ft-ban

1 8 3 6 1 7 33

1 11 40022P K - -

Keltezés: Kunszentmiklós, 2010. március 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 8 3 6 1 7 33

1 11 40022P K - - 1 1

a b c d e

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év Előző év (ek)
módosításai

Tárgyév

2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

I.    KÉSZLETEK

II.   KÖVETELÉSEK

III. ÉRTÉKPAPÍROK

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0

14.

Keltezés: Kunszentmiklós, 2010. március 25.
P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13.sor) 4349 4323

IV. PÉNZESZKÖZÖK 681 462

B. Forgóeszközök (9.-12. sorok) 681 3861

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3668 3861

A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. Sorok) 3668 3861

__________________
__________________
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Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

1 8 3 6 1 7 33

1 11 40022P K - - 1 2

2009.12.31.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák) adatok e Ft-ban

a

15.

16.

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év (ek)

módosításai
Tárgyév

b c d e

D. Saját tőke (16.+20.+21.+22.+23.+24. sor)

I. JEGYZETT TŐKE

17.

18.

19.

16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

*b) cégbíróságon még be nem jegyzett: - tőkeemelés

-
t
ő
k
e
l
e
s
z
á
ll
t
á
s

í

4349

100

4323

100

20.

21.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

III. TŐKETARTALÉK

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

22.

23.

24.

25.

26.

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek (27.-28. sorok)

27.

28.

29.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

G. Passzív időbeli elhatárolások 0

4349 4323

20

4229

0

0 0

0 0

-26

4229

* Csak 1998. június 16. előtti - cégbíróságon még be nem jegyzett - tőkeemelés, tőkeleszállítás esetén töltendő ki.

30. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+25.+26.+29.
sor)

20

Keltezés: Kunszentmiklós, 2010. március 25.
P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

__________________ __________________
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Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Pro Talentum Közalapítvány
A vállalkozás címe, telefonszáma: Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

Egyszerűsített éves beszámoló
2009.____________

üzleti évről

P.H.

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma
2008.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

1 8 3 4 9 2 25

1 59 1491-2P K - 7

Keltezés: Kunszentmiklós, 2010. március 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 8 3 4 9 2 25

1 59 1491-2P K - 7 1 1

2009.12.31.

adatok e Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló
,,B” EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(forgalmi költség eljárással)

a c e

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év TárgyévElőző év (ek)

módosításai

b d

I.

II.

III.

IV.

V.

Értékesítés nettó árbevétele

Egyéb bevételek

01.

02.

03.

04.

05.

Az értékesítés közvetlen költségei

Az értékesítés közvetett költségei

Egyéb ráfordítások 129 209

-129 -209

VI.

VII.

VIII.

IX.

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE (I.+II.-III.-IV.-V.)

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

C.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
(VI.-VII.)

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
( A. B.)+ +

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

195149

149

20 -26

Rendkívüli bevételek

Rendkívüli ráfordítások

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (VIII.-IX.)

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( C. D.)+ +

IX.

D.

E.

X.

F.

G.

20 -26

Adófizetési kötelezettség

ADÓZOTT EREDMÉNY ( E. X.)+ -

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

13.

14.

15.

16.

17.

__________________
__________________

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

1 8 3 6 1 7 33

1 11 40022P K - - 1 2

183

12

20

20

-26

-26

Keltezés: Kunszentmiklós, 2010. március 25.
P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
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Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

P.H.

1 8 3 4 9 2 25

1 59 149172P K - -

Keltezés: Kunszentmiklós, 2010. március 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2

2008.12.31
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák) adatok e Ft-ban

a

15.

16.

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év (ek)

módosításai
Tárgyév

b c d e

D. Saját tőke (16.+20.+21.+22.+23.+24. sor)

I. JEGYZETT TŐKE

17.

18.

19.

16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

*b) cégbíróságon még be nem jegyzett: - tőkeemelés

-
t
ő
k
e
l
e
s
z
á
ll
t
á
s

í

1532

500

1610

500

20.

21.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

III. TŐKETARTALÉK

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

22.

23.

24.

25.

26.

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek (27.-28. sorok)

27.

28.

29.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

G. Passzív időbeli elhatárolások 0

1532 1610

1017

15

0

0 0

0 0

78

* Csak 1998. június 16. előtti - cégbíróságon még be nem jegyzett - tőkeemelés, tőkeleszállítás esetén töltendő ki.

30. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+25.+26.+29.
sor)

1032

_______________ _______________

a b c d e

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év Előző év (ek)
módosításai

Tárgyév

2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

I.    KÉSZLETEK

II.   KÖVETELÉSEK

III. ÉRTÉKPAPÍROK

14.

Keltezés: Kunszentmiklós, 2010. március 25. P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. Sorok) 0

532 557
1000 1053

1532 1610

0

B. Forgóeszközök (9.-12. sorok)

0C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

IV. PÉNZESZKÖZÖK

adatok e Ft-ban

2009.12.31
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)
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adatok e Ft-ban

_______________

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

11.

Tárgyév

15

74

63

78

11

15

78

78

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

e

Előző év (ek)
módosításai

d

Előző év

230

10

19

12

7

1000

1000

17

240

1017

1017

1017

1

c

3

P.H.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
( A. B.)+ +

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
(VI.-VII.)

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( C. D.)+ +

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (VIII.-IX.)

_______________

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE (I.+II.-III.-IV.-V.)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

ADÓZOTT EREDMÉNY ( E. X.)+ -

A tétel megnevezése

Az értékesítés közvetlen költségei

Az értékesítés közvetett költségei

Kunszentmiklós, 2010. március 25.

14

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Pénzügyi műveletek bevételei

Értékesítés nettó árbevétele

5

Rendkívüli ráfordítások

Adófizetési kötelezettség

9

b

Egyszerűsített éves beszámoló
,,B” EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(forgalmi költség eljárással)

Rendkívüli bevételek

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

9

Egyéb ráfordítások

Egyéb bevételek

2

1

5

-

2009.12.31.

2

7

9

2

Keltezés:

4

1

Sor-
szám

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

A.

B.

C.

IX.

D.

E.

X.

F.

G.

a

3

-

8

K

1

P
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PRO TALENTUM KÖZALAPÍTVÁNY

2009. évi beszámolójának mérlege adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése tárgyév A tétel megnevezése tárgyév

A. Befektetett eszközök

B. Forgóeszközök

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

Eszközök összesen

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

IV. Eredménytartalék

VI. Mérleg szerinti eredmény

Források összesen

557

557

1053

1610

1235

1610

1032

500

78

2009. évi közhasznúsági jelentése

2009. évi eredménykimutatás
adatok e Ft-ban

2009. évi pénzforgalom

2009. évi bevételek és kiadások részletezése

A Közalpítvány 2009-ben is kiírt pályázatot támogatásra, mivel a közalapítvány fő célja a
továbbtanulók anyagi támogatása. A támogatások a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből
kerültek kifizetésre 2010. Évben. Ha az Alapítványnak lesz nem lekötött pénzeszköze ezt
rendezni kell, mert a pénzeszköz lekötések miatt nem kerültek pénzügyileg rendezésre.
A Pro Talentum Közalapítvány 2009. Évi bevétele részben kamatbevételekből származik,
de pénzeszköz átadásban is részesült, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, mint alapító
15.000,-Ft összegű pénzeszközt adott át a negatív banki egyenleg rendezéséhez.
A Közalapítványnál a tárgyévben személyi jellegű kifizetés (tiszteletdíj, költségtérítés)
nem történt.

Kunszentmiklós, 2010. március 25.
Kuratórim elnöke

Sorszám

II.

V.

A.

VI.

VII.

B.

C.

E.

F.

G. 78

78

78

78

63

11

74

15

15

tárgyévA tétel megnevezése

Egyéb bevételek
Egyéb ráfordítások

Üzemi tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek kiadásai

Pénzügyi műveletek eredménye

Szokásos vállalkozási eredmény

Adózás előtti eredmény

Adózott eredmény

Mérleg szerinti eredmény

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

1.532.717

88.649

10.773

1.610.593

Lekötött betét

Bankszámla egyenleg

Időben sávos lekötés

Egyenlegek összesen

556.874

4.774

1.048.945

1.610.593

adatok e Ft-ban

Kamatbevétel

Támogatás

Bevétel összesen:

Bankköltség

Kiadás összesen:

Támogatás

73.649

15.000

88.649

10.773

10.773
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KUNSZENTMIKLÓS VÁROS KÖZMŰFEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY

2009. évi beszámolójának mérlege adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése tárgyév A tétel megnevezése tárgyév
A. Befektetett eszközök

B. Forgóeszközök

IV. Pénzeszközök

Eszközök összesen

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke
IV. Eredménytartalék

VI. Mérleg szerinti eredmény

Források összesen

3861
462

462

4323

4323

4323

4229
100

20

2009. évi közhasznúsági jelentése

2009. évi eredménykimutatás adatok e Ft-ban

2009. évi pénzforgalom

2009. évi bevételek és kiadások részletezése

A Közalpítvány 2009-ben pályázatot írt ki vízbevezetés utólagos támogatására azonban pályázó nem volt.
Kunszentmiklós Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány 2009. Évi bevétele kizárólag
kamatbevételből származik, sem költségvetési-, vagy vállalkozási-, illetve magánszemélytől támogatásban
nem részesült.

Kunszentmiklós, 2010. március 25.
Kuratórim elnöke

Sorszám

V.

A.

VI.

VII.

B.

C.

E.

F.

G. -26

183

12

209

195

tárgyévA tétel megnevezése

Egyéb ráfordítások

Üzemi tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek kiadásai

Pénzügyi műveletek eredménye

Szokásos vállalkozási eredmény

Adózás előtti eredmény

Adózott eredmény

Mérleg szerinti eredmény

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

4.349.129

194.771

220.514

4.323.386

Lekötött betét

Bankszámla egyenleg

Egyenlegek összesen

3.861.212

462.174

4.323.386

adatok e Ft-ban

Kamatbevétel

Támogatás

Bevétel összesen:

Bankköltség

Kiadás összesen:

Támogatás

194.771

194.771

11.514

220.514

3861

-26

-26

-26
-26

-209

III. Befektetett pénzügyi eszközök

209.000

A Közalapítványnál a tárgyévben személyi jellegű kifizetés (tiszteletdíj, költségtérítés) nem történt.
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Név:
Időpont:
Telefon:

Név:
Időpont:
Telefon:
Helyszín:

Név:

Időpont:
Telefon:
Email:
Helyszín:

Név:

Időpont:

Telefon:

Helyszín:

Név:
Időpont:
Telefon:
Email:
Honlap:
Helyszín:

Név:

Időpont:

Telefon:

Helyszín:

Név:
Időpont:
Telefon 1:
Telefon 2:
Email:
Honlap:
Helyszín:

XVII. TÖRÖKSÍP Nemzetközi Népművészeti és Alkotó Tábor
2010. június 20-26.

76/351-344/15 mellék

VII. Zenekari Fesztivál
2010. 07. 09-11.

+36 (20) 3696418
Kunszentmiklós, Miklóssy János Sportközpont, Tanuszoda területe

IV. Fogatható Verseny

2010. 07. 31.
+36 (20) 931-6379

Kunszentmiklós, Epreskert (Kossuth Lajos utca)

Média Fesztivál

2010. 08. 07.

+36 (76) 363-179

Kunszentmiklós, Miklóssy János Sportközpont, Tanuszoda területe

Magyarok Országos Gyűlése és Vására 2010
2010. 08. 13-15.

+36 (76) 550-010

Kunszentmiklós, Bösztörpuszta

Szent István Napi Ünnepség VII. Sajt- és Borkóstoló

2010. 08. 20.

+36 (76) 550-010

Kunszentmiklós, Miklóssy János Sportközpont, Tanuszoda területe

XVI. Szentmiklósi Napok - VIII. Birkafőző Verseny
2010. 09. 10-12.
+36 (76) 351-344
+36 (76) 551-010

Kunszentmiklós Központja, valamint a Varga Domokos ÁMK mögötti Sportpálya

kunszentmiklos@tourinform.hu

msz.kunszentmiklos@gmail.com
http://magyarokszovetsege.hu/

kaldineaniko@freemail.hu
http://www.kunszentmiklos.hu

_________________________________________________________________________________________

Szerkesztőség: Kunszentmiklós Város Önkormányzata (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.,
Tel.: 76/551-010)
Nyomda: Flamingó (6090 Kunszentmiklós, Téglagyár út-1.,e-mail: flamingo.nyomda@indamail.hu)

2010. évi programok


