Előterjesztés
a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány
támogatásáról
1. előterjesztés száma: 139/2019.
2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné Bacsó Erika
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
1. melléklet: határozati javaslat
2. melléklet: támogatási szerződés-tervezet
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság
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!
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésében a Hátrányos
helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatására 3.000.000,- Ft összeget
különített el.
A közalapítvány alapító okirat szerinti céljai között többek között az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások, a kulturális szolgáltatás, különösen a helyi közművelődési
tevékenység támogatása, szociális ellátások, az alapító önkormányzat területén hajléktalanná
vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének
biztosítása, nemzetiségi ügyek szerepelnek.
Fentieken túl az alapítványi célok között a Bicskén állandó lakosként bejelentkezett roma
lakosság helyzetének javítása szerepel, különösen az alábbiak:
➢ Előmozdítani az egészséges lakáskörülmények megteremtését,
➢ Segíteni a lakáskörülmények megoldatlansága miatt intézetben nevelt gyermekek
szüleit, hogy a megfelelő lakáshoz jutva gyermekeiket családjuk körében nevelhessék,
➢ Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
➢ Nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység.
A közalapítvány vezetése fontosnak gondolja a Bicskén élő emberek egészségi állapot javítását
célzó, valamint a jobb életminőséget elősegítő tevékenységek, illetve a hátrányos helyzetű és
nehézsorsú emberek megsegítését és támogatását.
Ennek alapján fogalmazódott meg az a törekvés, hogy az arra rászoruló és nehéz körülmények
között élő személyeknek és családoknak a közalapítvány anyagi támogatást nyújtson. A
támogatási feltételek az alapítvány belső szabályzatában kerülnek kialakításra.

Mindazonáltal az alapítvány költségvetésében nevezett támogatásokra forrás nem áll
rendelkezésre, szükséges a tulajdonos önkormányzat támogatása az alapítványi célok
megvalósítása érdekében.
Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a költségvetésben meghatározott 3.000.000,- Ft
pénzösszeggel támogassa a közalapítvány működését annak érdekében, hogy az alapító
okiratban meghatározott célok megvalósulhassanak. Javasolom továbbá, hogy a meghatározott
támogatási összegből 1.000.000,- Ft kizárólag az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatásokra kerüljön felhasználásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Bicske, 2019. május 31.

Pálffy Károly
polgármester

1.

melléklet a 139/2019. előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítványt 3.000.000,- Ft
összeggel támogatja az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében
azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegből 1.000.000,- Ft kizárólag az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatásokra kerülhet felhasználásra. A támogatás pénzügyi
fedezete Bicske Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének „tervezett
támogatások” fejezetén belül rendelkezésre áll.
2. felhatalmazza a polgármestert a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért
Közalapítvánnyal kötendő, a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti
támogatási szerződés aláírására.

Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
polgármester

2. melléklet a 139/2019. előterjesztéshez

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS – tervezet

amely létrejött egyrészről: Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.)
képviseli Pálffy Károly polgármester (a továbbiakban mint támogató)
másrészről a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány (székhelye:
2060 Bicske, Hősök tere 4. adószáma: ……………….………….., számlaszáma: ………….,
képviseli: ……………………. továbbiakban: támogatott) között az alulírott helyen és időben
az alábbi feltételekkel:
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Bicske Város Önkormányzata – a ../2019. (…..) sz. Kt.
határozata alapján – a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány részére
az alapító okiratában szereplő célokkal összefüggő támogatásokra………….,-Ft azaz,
……………….. forint támogatást nyújt. A támogatási összeg folyósítására jelen szerződés
létrejöttétől számított 30 napon belül kerül sor.
A támogatás kizárólag a közalapítvány alapító okiratában szereplő célokra használható
fel, mely összegből 1.000.000,-Ft kizárólag az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatásokra kerülhet felhasználásra.
2./ Szerződő felek rögzítik, hogy a támogatott az 1./ pontban megjelölt támogatás
felhasználásáról az Önkormányzat felé legkésőbb 2020. március 31-ig köteles írásos – a
számlák eredeti példányának bemutatását követően a hitelesített számlamásolatok csatolásával
–, pénzügyi beszámolót készíteni, elszámolni. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni „ A számla
összege a ../2019. (……..) határozata alapján nyújtott támogatás elszámolásához került
felhasználásra.” A támogatási forrás elszámolásánál csak azok a támogatási időszakot terhelő
költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és
teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik, és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási
határidő végéig megtörténik. A támogatott kötelezően nyilatkozik arról, hogy a támogatást
kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használta fel, az elszámolás tételeinek
bizonylatait más pályázat elszámolásánál nem használta fel. Nyilatkoznia kell továbbá arról,
hogy a felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jár el.
3./ A támogatott, ha a megállapodásban vállalt kötelezettségét nem, vagy rendeltetésének
nem megfelelően, illetve csak részben teljesíti, illetve határidőre nem számol el, akkor
részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettség terheli. A támogató felszólítását
követő 8 napon belül a támogatott a támogató OTP Banknál vezetett 11736020-15727048
számú költségvetési elszámolási számlájára köteles a visszautalást teljesíteni. Támogatott
tudomásul veszi, hogy a jóváhagyott önkormányzati támogatása felfüggesztésre kerül
mindaddig, amíg az előző évi elszámolás teljes körűen nem történik meg.
4./ Szerződő felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg rögzítik, hogy a szerződés
megkötéséhez szükséges képviseleti jogosultsággal rendelkeznek.
5./ A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Bicskei
Polgármesteri Hivatal által megbízott személy ellenőrizze.
6./ A támogatott vállalja, hogy honlapján, rendezvényein rendszeresen közzéteszi, hogy
támogatója Bicske Város Önkormányzata.

7./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati
támogatásáról szóló önkormányzat rendeletre vonatkozó szabályai az irányadóak.
8./ Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják. (4 eredeti példányban készült,
amelyből 2 pld. támogatót, 2 pld. támogatottat illeti.)

Bicske, 2019.

Bicske, 2019.
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