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Előterjesztés címe és tárgya:  
Tabajdi Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvány 2012. évi pénzügyi beszámolója 
                                                 
Tárgykört rendező jogszabály:   

-  az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
 
 
Előterjesztő: Bárányos Csaba alpolgármester 
Az előterjesztést készítette:  Bárányos Csaba alpolgármester 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tabajdi Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvány 2012. évi pénzügyi beszámolóját az előző 
testületi ülésen annak hiányában elnapoltuk. Polgármester Úr 2013. június 26-án kelt 
levelében, mely az előterjesztés mellékletét képezi kérte az alapítvány elnökét Hetei Éva 
Máriát, hogy tegyen eleget a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének és nyújtsa be 
pénzügyi beszámolóját önkormányzatunk részére. 
A közalapítvány képviseletében eljárva Hetei Éva Mária 2013. július 5-én önkormányzatunk 
részére az előterjesztés mellékletét képező pénzügyi beszámolót és a hozzá kapcsolódó, az 
önkormányzatunk által kért dokumentumokat benyújtotta, melyet a tisztelt képviselő-testület 
elé megvitatásra, felülvizsgálatra és elfogadásra javaslok. 
 
Tájékoztatásul az alábbi információkat szeretném a tisztelt képviselők figyelmébe ajánlani. 

- Önkormányzatunk 2012. évben törzstőke emelést hajtott végre a Tabajdi Oktatásért és 
Ifjúságért Közalapítványnál 800.000,-Ft értékben. 

- 2012. évben összesen 25.309.105,-Ft támogatásban részesítette önkormányzatunk az 
alapítványt, mely főként az IKSZT építési beruházás és a hozzá kapcsolódó költségek 
előfinanszírozását fedezte. 

- A közalapítvány és az önkormányzat között érvényben lévő támogatói szerződés 
alapján az építési beruházás előfinanszírozására nyújtott támogatást önkormányzatunk 
visszatérítendő támogatásként nyújtotta az alapítványnak. 

- 2012. december 31-ig az alapítványtól visszatérítés nem érkezett önkormányzatunk 
felé, ennek oka, hogy az MVH-tól az alapítvány részére érkező pályázati forrás csak 
2013. márciusában realizálódott, 21.431.807,-Ft összegben. 

- 2013. április végéig a teljes IKSZT építési beruházás megvalósult, befejeződött, 
önkormányzatunk a komplex beruházást előfinanszírozta, az előterjesztés mellékletét 
képező számlákkal alátámasztott költségösszeg mértékében. 

- Az építési beruházás és az eszközbeszerzés számlamásolatait az alapítvány 
önkormányzatunk rendelkezésére bocsájtotta, melyek alapján a tisztelt képviselők 
részletesen tájékozódhatnak a pénzügyi teljesítés, felhasználás tekintetében. 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
Tabajd, 2013. július 5. 
 
                                                                      Tisztelettel:                                                      
                                                                                                   Bárányos Csaba  

      alpolgármester 
 

I.  Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(VII.10.) számú határozata 
 

a Tabajdi Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvány  
2012. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tabajdi Oktatásért és 
Ifjúságért Közalapítvány 2012. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 



II.  Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2013.(VII.10.) számú határozata 
 

a Tabajdi Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvány  
2012. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tabajdi Oktatásért és 
Ifjúságért Közalapítvány 2012. évi pénzügyi beszámolóját nem fogadja el. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 


