Előterjesztés
a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének
támogatásáról
1. előterjesztés száma: 145/2019.
2. előterjesztést készítő személy neve: Dankó Anikó
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
1. melléklet: határozati javaslat
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!
A kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez önkormányzatunk az elmúlt
években jelentős támogatást nyújtott. A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is
adománygyűjtő akciót indítunk - közérdekű kötelezettségvállalást - a kárpátaljai magyar
fiatalok magyarországi üdültetésének elősegítése érdekében. A táboroztatáshoz mind
pályázati forrás, mind pedig adományok állnak rendelkezésünkre.
Fentiek alapján idén is megkeressük a Fejér megye települési önkormányzatait, valamint a
városunkban működő civil szervezeteket és vállalkozásokat, hogy lehetőségükhöz mérten
járuljanak hozzá a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez.
A pénzbeli adományokat Bicske Város Önkormányzata 2019.07.01. napjától a „Kárpátaljai
Magyar Fiatalok Magyarországi Üdültetése” megnevezésű, a Takarékbank Zrt-nél vezetett
50420410-10000269 számú számlájára várjuk.
Önkormányzatunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 2019-ben kiírt „Testvér-települési
programok és együttműködések” pályázata keretében 650.000,-Ft összegű támogatást nyert a
Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésére.
Ezen felül az adományszámlán az előző évi adományokból 1.178.021,-Ft áll
rendelkezésünkre.
Kérem az előterjesztés megvitatását.
Bicske, 2019. június 7.
Pálffy Károly
polgármester

1. melléklet a 145/2019. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. meghirdeti a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó
adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalást),
2. az adományokból és pályázati forrásból az adományszámlán rendelkezésre álló
pénzösszeg és a táboroztatás költségeinek különbözetét – maximum 700.000,-Ft
erejéig - Bicske Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő civil
szervezetek támogatása előirányzat terhére biztosítja,
3. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az
adománygyűjtést,
4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. és 2. számú melléklet szerinti
megállapodások aláírására,
5. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 3. számú
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos
módon elrendeli.

Határidő:
Felelős:

2019. július 31.
polgármester

1. számú melléklet a …./2019. ……. képviselő-testületi határozathoz
Megállapodás – tervezet
amely létrejött egyrészről
Bicske Város Önkormányzata
Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
Törzskönyvi azonosító szám: 727046
Adószám: 5727048-2-07
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: ...................................................................
mint adományozott, képviseli: Pálffy Károly polgármester, (a továbbiakban: adományozott)
másrészről:
………………………………………………..
Székhely: …………………………………
Adószám: …………………………………
Számlavezető pénzintézet neve: ……………………………
Számlaszám: ………………….-…………………., képviseli: ………………………………
mint adományozó (a továbbiakban adományozó )
között a mai napon az alábbiak szerint:
1. Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …............................... sz.
határozatában hozzájárult ahhoz, hogy az adományozott közérdekű kötelezettségvállalást
fogadjon el a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének megsegítéséhez.
2. Az adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt közérdekű cél
megvalósításához
………………………………………..
,-Ft-ot,
azaz
……………………………………… forintot jelen megállapodás aláírásától számított 5
naptári napon belül az adományozott számlájára befizet, vagy átutal (továbbiak: adomány).
5. Adományozó a szolgáltatás meghatározott célra fordításának feltételét az alábbiak szerint
állapítja meg: Adományozott az Adományt kifejezetten a kárpátaljai magyar fiatalok
magyarországi üdültetésére fordíthatja.
6. Adományozott az adományt – figyelemmel az 5. pontban rögzített feltételre – elfogadja.
7. Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy az adományt az adományozó részéről
feltételként szabott közérdekű célra fordítja, és az adomány felhasználásáról az adományozót
tájékoztatja.
8. Adományozó nem él a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:589. §-ában biztosított jogával, eszerint nem köt ki olyan
feltételt, hogy a 2. pontban részletezett vagyoni szolgáltatásának a meghatározott célra való
fordítása a nevének feltüntetésével történjen.

9. Az adományozott az adományozó által teljesített befizetésről, adományról az adományozás
teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint – amennyiben a hatályos adójogszabályok
igazolás kiadását írják elő – igazolást ad ki, a tárgyévet követő év január 31-ig.
10. Adományozó jelen Megállapodás aláírásával elfogadja, és tudomásul veszi, hogy
amennyiben a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény a közérdekű
kötelezettség vállalás értéke után általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget ír elő, azt a
vonatkozó jogszabályok alapján megfizeti.
11. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült magyar nyelven és 2 számozott oldalt
tartalmaz, melyből Feleket 2-2 példány illeti.
Felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Bicske, 2019. …………….. hó ………….. nap

adományozott

adományozó

2. számú melléklet a ……../2019. ……. képviselő-testületi határozathoz
Megállapodás-tervezet
amely létrejött egyrészről ……………………………….Önkormányzat (székhely:
………………………………., adószám: ……………………), képviseletében eljár:
…………………….. polgármester, mint Adományozó - a továbbiakban: Adományozó másrészről a Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.,
adószám: 15727048-2-07, képviseletében eljár: Pálffy Károly polgármester, mint
Kedvezményezett - a továbbiakban: Kedvezményezett - (továbbiakban együtt: Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. A szerződő felek rögzítik, hogy az Adományozó ………… Önkormányzata
Képviselő-testületének ../2019. (……...) határozata alapján a Kedvezményezett részére
bruttó ………………..,- Ft azaz bruttó …………………… forint vissza nem térítendő
támogatást nyújt, céljelleggel és elszámolási kötelezettséggel.
2. Kedvezményezett az Adományozó által megítélt bruttó ………………..,- Ft-ot azaz
bruttó ……… forintot a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésére
(Zánka) használhatja fel.
3. A támogatási összeg a szerződés aláírását követően, de legkésőbb 2019. ………..
napjáig egy összegben kerül átutalásra a Kedvezményezett …………-nél vezetett
…………………………számú számlájára.
4. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási összeget kizárólag a 2. pontban
meghatározott cél elérése érdekében használja fel, elszámolásra kizárólag az ilyen célú
felhasználásnak megfelelő kimutatást nyújthat be.
5. A pénzügyi elszámolás a Kedvezményezett által 2. pontban meghatározott célra
beérkezett számlák hitelesített másolati példányainak, valamint egy szöveges
beszámoló Adományozó részére történő átadásával történik. A támogatás
felhasználásának kezdő időpontja: 2019. augusztus 19., végső határideje: 2019.
augusztus 23.
6. A támogatási összeg felhasználásáról a Kedvezményezett elkülönített nyilvántartást
vezet, valamint legkésőbb 2020. 01. 31. napjáig teljes körű, összesített pénzügyi
elszámolást készít az Adományozó részére.
7. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a Kedvezményezett a támogatás
teljes összegét a mindenkor érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított
jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben, az elszámolási
határidő leteltét követő 8 banki napon belül egy összegben haladéktalanul köteles
visszafizetni az Adományozó …….………… vezetett ………………….. számú
központi költségvetési számlájára.
8. Amennyiben a Kedvezményezett pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a
támogatást nem rendeltetésszerűen használták fel, úgy a Kedvezményezett köteles a

támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a mindenkor érvényes, a
támogatás felhasználására nyitva álló határidőt követő naptól számított jegybanki
alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben, az elszámolási határidő leteltét
követő 8 banki napon belül visszafizetni Adományozó …………..…. Bank Nyrt-nél
vezetett ………………..számú központi költségvetési számlájára.
9. Amennyiben a Kedvezményezett a számára odaítélt támogatást egészben vagy részben
nem kívánja felhasználni, úgy ezt a szándékát köteles az Adományozónak bejelenteni,
és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni. Ebben az esetben a
Kedvezményezett a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását
követő 15 napon belül köteles kamatmentesen visszafizetni.
10. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás alapján a támogatási
összeg erejéig elszámolt költségeket más adományozó felé nem számolhatja el.
11. A Kedvezményezett biztosítja annak feltételeit, hogy az Adományozó, vagy az általa
megbízott személy a támogatás felhasználását a jelen szerződés aláírásától számított
10 évig ellenőrizhesse, ennek érdekében a szerződést, továbbá a bizonylatokat és
minden más okiratot 10 évig köteles megőrizni.
12. Kedvezményezett jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy nem
részesülhet támogatásban a jelen megállapodás aláírásának évét következő naptári
évben, amennyiben a megállapodásban foglalt feltételeket megszegi.
13. Adományozó kijelenti, hogy Magyarországgal szemben köztartozása nincs.
14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
A jelen megállapodást, – mely egymással mindenben megegyező 4 eredeti példányban
készült – a Felek képviselői elolvasás után, azt azonosan értelmezve, mint akaratukkal
mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.
…………., 2019. …………hó……..nap

polgármester
Adományozó

Bicske, 2019. ……………. hó……….nap

Bicske Város Önkormányzata
Pálffy Károly
polgármester
Kedvezményezett

3. számú melléklet a /2019. képviselő-testületi határozathoz
Közérdekű kötelezettségvállalás szervezése - tervezet
Bicske Város Önkormányzata a kárpátaljai diákok zánkai táboroztatásához kapcsolódó
(adománygyűjtő akciót) közérdekű kötelezettségvállalást szervez.
1.) A fenti közérdekű céllal összefüggésben magánszemélyek, jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalnak arra,
hogy vagyoni szolgáltatásukkal az adománygyűjtés célkitűzéseit szolgálják.
2.) A közérdekű kötelezettségvállalást az azt kiíró képviselő-testületi határozat
meghozatalától 2019.07.31. napjáig tartó határozott időre szervezi. A felajánlásokat Bicske
Város Önkormányzatának a „Kárpátaljai Magyar Fiatalok Magyarországi Üdültetése”
megnevezésű, a Takarékbank Zrt-nél vezetett 50420410-10000269 számú számlájára lehet
átutalni 2019.07.01. napjától.
3.) A közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket Bicske Város Önkormányzata a fenti
alszámlán elkülönítetten kezeli. Az adományozott az adományozó által teljesített befizetésről,
adományról az adományozás teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint – amennyiben a
hatályos adójogszabályok igazolás kiadását írják elő – igazolást ad ki a tárgyévet követő év
január 31-ig.
4.) A bankszámlára befizetett pénzeszközök tekintetében a polgármester kötelezettséget vállal
arra, hogy azokat maradéktalanul ebben az okiratban megjelölt célra fordítja.
5.) Bicske Város Önkormányzata a közérdekű kötelezettségvállalást nyilvánosan meghirdeti,
a felajánlások felhasználásával kapcsolatban a közérdekű kötelezettségvállalókat tájékoztatja.

Bicske, 2019……..

Pálffy Károly
polgármester

