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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Tabajdi Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvány képviseletében Hetei Éva Mária az 
alapítvány elnöke és Major Istvánné alelnök támogatási kérelmet nyújtottak be 
Önkormányzatunkhoz. Mint az Önök előtt is ismert Önkormányzatunk előfinanszírozta az 
IKSZT építési beruházást bruttó 46.211.801,-Ft értékben, melyet az alapítvánnyal kötött 
támogatói szerződésben rögzítettünk.  Az alapítvány részére 2013-ban utalt támogatás a 
támogatói szerződésnek megfelelően történt, az építési beruházás támogatásából 
visszatérítendő támogatásként kapott összegből az alapítvány értelemszerűen csak a részére az 
MVH-tól kapott támogatást tudja visszautalni Önkormányzatunknak. A támogatói határozatok 
az előterjesztés mellékletét képezik. A keletkezett különbözetet (1.256.906,-Ft) 
Önkormányzatunknak kezelni kell. Javaslatom szerint ezt az összeget a támogatói szerződés 
módosításával vissza nem térítendő támogatásként, működési támogatásként kellene kezelni 
továbbá 770.199,-Ft egyéb támogatást nyújtott önkormányzatunk, melyet szintén nem tudunk 
visszakérni az alapítványtól. Az érvényben lévő támogatói szerződésben a visszatérítendő 
támogatás összegét 44.954.895,-Ft-ra a vissza nem térítendő támogatás összegét 9.472.094,-
Ft-ra szükséges módosítani. 
 
Az alapítvány által átvállalt közművelődési tevékenység ellátását az egy fő 8 órás 
programszervező munkatárs csak részben tudja ellátni, munkájának kiegészítését, a 
nyitvatartási idő ellátást az alapítvány áprilistól-szeptemberig civil önkéntesek bevonásával 
biztosította októbertől szükségessé vált egy fő részmunkaidős munkatárs felvétele, mely 
jelentős bér- és járulékköltséggel bír. Tekintettel arra, hogy az önkormányzattól átvállalt 
közművelődési feladatok ellátását másfél fő tudja megfelelő színvonalon elvégezni nem 
elegendő az Önkormányzat által nyújtott támogatás.  
  
Annak érdekében, hogy az alapítvány folyamatosan el tudja látni vállalt feladatát, továbbá, 
mert önkormányzatunk számára fontos a tabajdi lakosok elégedettsége biztosítani szükséges a 
1,5 millió forint működési támogatást.   
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. 
Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a támogatói szerződés módosítását és a 
közművelődési feladatok ellátását biztosító többlettámogatást megvitatni és elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
Tabajd, 2013. október 21. 
     
 
    Tisztelettel: 
 
       Dr. Temesszentandrási György 
        polgármester     
 
 
 
 
 
 
 



I.  Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

 
…/2013.(X.25.) számú határozata 

a „Tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány támogatásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tabajdi oktatásért és 
ifjúságért” Közalapítványt 2013. évben további 1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer 
forint támogatásban részesíti, közművelődési tevékenység ellátása céljából. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

II.  Határozati javaslat: 
 
 

Tabajd Község Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

 
…/2013.(X.25.) számú határozata 

a „Tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány támogatási szerződés  
3. számú módosításának elfogadásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tabajdi oktatásért és 
ifjúságért” Közalapítvány támogatási szerződését az alábbiak szerint módosítja: 
 

-  A szerződés 1. pontja az alábbiakkal egészül ki: „Támogatott 44.954.895 Ft, azaz 
Negyvennégymillió-kilencszázötvennégyezer-nyolcszázkilencvenöt forint összegű 
támogatást kapott a beruházás elszámolása után az MVH-tól, ezért nem áll módjában 
visszafizetni a Támogatási szerződés 1.a) pontjában feltüntetett összeget. Ezért 
Támogató a különbözetet vissza nem térítendő támogatásként kezeli.” 

 
- A szerződés 1. a-c) pontjai helyébe az alábbi pontok lépnek: 

„a) a projekt előfinanszírozásához 44.954.895 Ft, azaz negyvennégymillió-
kilencszázötvennégyezer-nyolcszázkilencvenöt forint összegű visszatérítendő, 

 
b) és 9.472.094, azaz Kilencmillió-négyszázhetvenkettőezer-kilencvennégy Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást nyújt, valamint 
 
c) a 2013. évben 5.083.000,- Ft, azaz Ötmillió-nyolcvanháromezer forint összegű 
vissza nem térítendő támogatást nyújt az MVH-tól lehívható évi 1.000.000,-Ft 
összegű működési támogatáson felül az IKSZT működtetése céljából, amely 
támogatás elsősorban a közművelődési feladatok ellátására, 1 fő nyolc órás 
munkaidőben foglalkoztatott IKSZT munkatárs bér és járulék költségére, 
valamint az épület üzemeltetési költségére (víz, villany, gáz, internet, telefon, 



kéményseprői díj, tv) fordítható. Ezen felül az IKSZT működéséhez feltétlenül 
szükséges programok és dologi kiadások lebonyolítására és beszerzésére is 
felhasználható a támogatás.” 
 

- A szerződés 2. c) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
 
„c) M űködési támogatás esetén: 
Támogató a támogatást a Támogatott éves költségvetése alapján nyújtja. Támogatott 
vállalja, hogy az éves költségvetését Támogató részére a tárgyév január 15. napjáig 
eljuttatja. A Szerződés 1. c) pontjában meghatározott működési támogatásból 
2.000.000,-Ft-ot tárgyév június 15. napjáig, a fennmaradó részt pedig tárgyév 
december 10. napjáig átutalja Támogatott számlájára. Támogatott az éves beszámoló 
benyújtását követően elszámol a kapott támogatás felhasználásával.” 
  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 


