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Minősített többség!
Tisztelt Közgyűlés!
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottsága a 2020. október …-i ülésén döntött a Sportkeret/működés keretre beérkezett
pályázatokról.
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság a …/2020 (X…..) határozatában összesen …..,- Ft
összegben az alábbiak szerint javasolja támogatni a közgyűlésnek az érintett alapítványokat:
Sorszám

Alapítvány neve

1.

Sportélmény Alapítvány
Összesen:

2020. évi
Sportkeret/működés

II. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra, Civil szereztek,
Városmarketing Bizottsága a 2020. október …-i ülésén döntött a Civil működés keretre
beérkezett pályázatokról.
A Kultúra, Civil szereztek, Városmarketing Bizottság a …/2020 (X…..) határozatában összesen
……,- Ft összegben az alábbiak szerint javasolja támogatni a közgyűlésnek az érintett
alapítványokat:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alapítvány neve
„A jövő vendéglátóipari szakembereiért”
Alapítvány
Egészségért Alapítvány
Gyöngysor Alapítvány
„JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvány
"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány
Szekszárd
Nyitott Világ Alapítvány
"Segíts rajtam" Hátrányos Helyzetűekért
Alapítvány
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány
Tolna Megyei Állat- és Természetvédő
Alapítvány
Összesen:

2020. évi Civil keret

III. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra, Civil szereztek,
Városmarketing Bizottsága a 2020. október …-i ülésén döntött a Kiemelkedő Művészeti
Együttesek támogatásáról.

elot

A Kultúra, Civil szereztek, Városmarketing Bizottság a …/2020 (X…..) határozatában összesen
…….,- Ft összegben az alábbiak szerint javasolja támogatni a közgyűlésnek az érintett
alapítványokat:
Sorszám

Alapítvány neve

1.
2.
3.
4.
5.

Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány
Szekszárd BIG BAND Alapítvány
Szekszárd Junior Stars Alapítvány
Szekszárdi Jazz-Quartett Alapítvány
Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány
Összesen:

2020. évi Kiemelkedő
Művészeti Együttesek
támogatása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 4. pontja alapján az
alapítványi forrás átadása és átvétele a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.
A Kultúra, Civil szereztek, Városmarketing Bizottság valamint az Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottság döntését az elnökök a közgyűlés ülésén ismertetik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.
Szekszárd, 2020. október 20.

Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
Elnöke

Csötönyi László
Kultúra, Civil szereztek, Városmarketing Bizottság
Elnöke

elot

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
…./2020. (X.29.) határozata
alapítványok támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslatára, annak 2020. évi Sportkeret/működés
Kerete terhére …….,-Ft-ot nyújt az alábbi alapítványok támogatására:
Sorszám

Alapítvány neve

1.

Sportélmény Alapítvány

2020. évi
Sportkeret/Működés

Összesen:

Határidő:
Felelős:

2019. október 29.
Ács Rezső polgármester

2. a Kultúra, Civil szereztek, Városmarketing Bizottság javaslatára, annak 2020. évi Civil
kerete terhére ……….,- Ft-ot nyújt az alábbi alapítványok támogatására:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Határidő:
Felelős:

Alapítvány neve
„A jövő vendéglátóipari szakembereiért”
Alapítvány
Egészségért Alapítvány
Gyöngysor Alapítvány
„JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvány
"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány
Szekszárd
Nyitott Világ Alapítvány
"Segíts rajtam" Hátrányos Helyzetűekért
Alapítvány
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány
Tolna Megyei Állat- és Természetvédő
Alapítvány
Összesen:

2020. évi Civil keret

2020. október 29.
Ács Rezső polgármester

3. a Kultúra, Civil szereztek, Városmarketing Bizottság javaslatára, annak 2020. évi
Kiemelkedő Művészeti Együttesek támogatása terhére ……….,- Ft-ot nyújt az alábbi
alapítványok támogatására:

elot

Sorszám

Alapítvány neve

1.
2.
3.
4.
5.

Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány
Szekszárd BIG BAND Alapítvány
Szekszárd Junior Stars Alapítvány
Szekszárdi Jazz-Quartett Alapítvány
Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány
Összesen:

Határidő:
Felelős:

2020. évi Kiemelkedő
Művészeti Együttesek
támogatása

2020. október 29.
Ács Rezső polgármester

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatási összegeket építse be a 2020. évi
költségvetésbe, és gondoskodjon az támogatási összegek átutalásáról;
Határidő:
Felelős:

2020. november 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Gábor Ferenc jegyző

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatói okiratokat az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal és formában készítse el;
Határidő:
Felelős:

2020. november 9.
dr. Gábor Ferenc jegyző

6. felhívja a polgármestert az 5. pontban meghatározott támogatói okiratok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. november 30.
Ács Rezső polgármester

elot

Ikt.szám:.

TÁMOGATÓI OKIRAT

Ezúton értesítem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
………………………………. Bizottsága a támogatási kérelmét elbírálta és a Bizottság …/2020. (…)
határozata alapján a Közgyűlés …/2020. (….) határozatának jóváhagyása alapján
támogatásban részesül.
Jelen támogatói okiratban foglaltak alapján támogatási jogviszony jön létre egyrészről
Támogató:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
adószám: 15733562-2-17
bankszámlaszám: 11746005-15416566
képviseli: Ács Rezső polgármester,

másrészről
Támogatott:

Szervezet neve:
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám szám:
CIC regisztrációs szám:
számlavezető pénzintézet neve:
bankszámlaszám:
képviseli:

között az alábbi feltételekkel:
1. Támogatás összege:
………………….,- Ft (azaz …………………. forint)
2. Támogatás forrása:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …………………………..
Bizottságának 2020. évi Civil Kerete
3. A támogatás rendelkezésre bocsátásának módja:
Támogató jelen támogatói okirat kiadását követően utalja át a támogatási összeget
Támogatott fent megnevezett bankszámlaszámára.
Támogatott az ezen okiratban megjelölt bankszámlájára átutalt összegért feltétel
nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól, hogy ki a
számlatulajdonos.
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4. A támogatás felhasználásának feltételei:
4.1. Támogatott a támogatási összeget kizárólag jelen támogatói okiratban
meghatározott célra használhatja fel.
A támogatás célja: 2020. évi működés
4.2. Támogatott köteles a támogatási összeget jelen támogatói okiratban
meghatározott határidőig felhasználni.
4.3. Felhasználási határidő: a támogatási összeg Támogatott bankszámlaszámára
történő jóváírástól számított 30 nap, de legkésőbb 2021. március 31. napja
4.4. Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról jelen támogatói
okiratban meghatározott határidőig pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni.
Elszámolási határidő: a támogatási összeg felhasználásától számított 30 nap,
de legkésőbb 2021. április 30. napja
A pénzügyi beszámolót Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról és az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.)
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint, a
Rendelet mellékletét képező elszámoló lapon kell benyújtani.
Támogatott részére további támogatás nyújtásának feltétele a pénzügyi és
szakmai beszámoló Támogató által történő elfogadása.
5. A támogatási jogviszony időtartama
A Felek közötti támogatási jogviszony határozott időre szól. A támogatási jogviszony
jelen támogatói okirat kiadásától a támogatási összeggel való elszámolás
elfogadásáig, vagy a támogatási okirat visszavonásáig tart.
6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
Támogató jogosult a támogatási jogviszony ideje alatt a Támogatott támogatásra
jogosultságának feltételeit, valamint a támogatás felhasználását ellenőrizni.
Támogatott a Támogató ellenőrzéséhez szükséges feltételeket biztosítja, az
ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadja, a támogatással történő elszámolás
elfogadásáig minden iratot (különösen a támogatási kérelmet, a benyújtott
pályázatot, valamint a támogatás elszámolásával kapcsolatos minden
dokumentumot) köteles megőrizni. A támogatási összegre vonatkozó pénzügyi és
szakmai beszámoló elfogadottnak tekinthető, amennyiben Támogató azt a
benyújtástól számított 30 napon belül nem kifogásolja.
7. A támogatói okirat visszavonása, a támogatási összeg visszafizetése
7.1. Amennyiben a Támogatott a támogatási jogviszony időtartama alatt a jelen
támogatói okirat 4. pontjában foglalt feltételeket nem teljesíti, Támogató jelen
támogatói okirat visszavonásával egyidejűleg felszólítja a Támogatottat a
támogatási összeg késedelmi kamatokkal növelt összegének visszafizetésére.
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Támogatott köteles a támogatási összeg késedelmi kamatokkal növelt összegét a
támogatói okirat visszavonásától számított 15 napon belül Támogató fent
megnevezett bankszámlaszámára történő átutalással visszafizetni. A
kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának első napja, utolsó
napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
7.2. Támogató jogosult a támogatói okiratot visszavonni abban az esetben is, hogy ha
Támogatott támogatásra jogosultságának feltételeiben olyan változás következik
be, amely következtében már nem lenne jogosult támogatásra, illetve ha
Támogatott a támogatásra jogosultság feltételeire vonatkozóan hamis tartalmú
nyilatkozatot tesz. A támogatás visszafizetésére a 7.1. pontban foglalt szabályok
az irányadóak.
7.3. Támogató a támogatást részben is visszavonhatja. A Támogató a visszavonás
során figyelembe veszi különösen az eltelt időt, a megvalósult feladat mértékét
és a Támogatott magatartásának felróhatóságát.
7.4. Támogatott köteles a támogatásból fel nem használt összeget az elszámolási
határidőt követő 15 napon belül visszafizetni Támogató fent megnevezett
bankszámlaszámára.
8. Egyéb rendelkezések
8.1. Támogató és Támogatott a támogatási jogviszony megszűnéséig
kapcsolattartásra jogosult képviselőiket az alábbiak szerint jelölik ki:
Támogató részéről:
Név: Losonczyné Csuprik Erika
Tel.: 74/504-119
E-mail: losonczyne.erika@szekszard.hu

a

Támogatott részéről:
Név:
Tel.:
E-mail.:

8.2. Amennyiben a Támogatott jelen okiratban meghatározott adataiban változás
következik be, köteles azt a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban
bejelenteni a Támogatónak.
8.3. Amennyiben Támogatott rajta kívül álló okból a támogatói okirat 4. pontjában
meghatározott támogatás felhasználásának feltételeit nem tudja teljesíteni,
köteles azt Támogató felé írásban jelezni, egyúttal kezdeményezheti a támogatói
okirat módosítását. A támogatói okirat módosításáról, támogatási megállapodás
megkötéséről vagy a támogatói okirat visszavonásáról Támogató Támogatott
jelzésétől számított 8 napon belül dönt. A támogatói okirat visszavonása esetén a
támogatás visszafizetésére a 7.1. pontban foglalt szabályok az irányadóak.
Támogató jelen támogatói okiratot a 8.2. pontban foglalt eseteken kívül is
jogosult egyoldalúan módosítani.
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8.4. Amennyiben Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelem vagy
pályázat tartalmától eltérő tartalmú támogatói okiratot ad ki, vagy a támogatói
okiratot egyoldalúan módosítja, a támogatási jogviszony Támogatott elfogadó
nyilatkozatával jön létre. Elfogadásnak kell tekinteni azt is, hogy ha a Támogatott
a támogatói okirat közlésétől számított 8 napon belül nem tesz nyilatkozatot.
8.5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatói okiratban feltűntetett személyes
adatait a Támogató a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség
teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján közérdekből végzett
feladat teljesítése érdekében kezeli. Egyben kijelenti, hogy a személyes adatai
kezelésére vonatkozó nyilatkozatot a pályázatához, illetve a támogatási
kérelméhez csatolta.
8.6. Jelen támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a közpénzek felhasználásának
átláthatóságáról és az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről
szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet, valamint a Ptk. hatályos
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Szekszárd, 2020. …………….

Ács Rezső
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Gábor Ferenc
jegyző

Dátum

Aláírás

