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MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT
BIZOTTSÁGA

2013. május 13-án megtartott üléséről

6. számú

JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2013. május 13-án megtartott üléséről
Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts terme

Az ülés kezdési időpontja: 18.00 óra

Az ülésen megjelentek: Nemes József
Farkas Erzsébet
Szigeti Zoltán
Turcsányi Klára
Dobos Lajos

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Meghívottak: Miklósné Pető Rita aljegyző
Stefkovits Ferencné óvodavezető
Buda Gabriella szervezési ügyintéző

Nemes József: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottság
határozatképes, javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre Turcsányi Klára,
jegyzőkönyvvezetőjére Provoda Józsefné személyében. Megállapította, hogy kérdés,
hozzászólás nem hangzott el, az OKIS Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága
19/2013. (V.) határozata
Napirendi pontok, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
1.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítésre Turcsányi
Klára, jegyzőkönyv vezetésére Provoda Józsefné személyét fogadta el.
A határozat végrehajtásáért felelős: elnök
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága
20/2013. (V.) határozata
Napirendi pontok

1.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a napirendi pontokat az alábbiak szerint
fogadta el:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Javaslat a Martonvásár - Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás
megszűntetésére, a Brunszvik Teréz Óvoda átszervezésére
Maximális csoport létszám átlépés engedélyezése a Brunszvik Teréz
Óvodában
A Brunszvik Teréz Óvoda továbbképzési tervének jóváhagyása
Köznevelési fejlesztési terv véleményezése
Tájékoztató a sportegyesületek és civil szervezetek 2012. évi
támogatásának felhasználásáról
Martonvásár Város Önkormányzata által civil szervezetek és
sportegyesületek támogatására kiírt pályázat elbírálása
Egyebek

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
1. napirendi pont
Javaslat a Martonvásár – Kajászó Közoktatási Intézményi társulás
megszüntetésére, a Brunszvik Teréz Óvoda átszervezésére
Nemes József: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az
OKIS Bizottság egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága
21/2013. (V. 13.) határozata
a Martonvásár – Kajászó Közoktatási Intézményi társulás megszűntetéséről és
a Brunszvik Teréz Óvoda átszervezéséről
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága a Martonvásár – Kajászó Közoktatási Intézményi
Társulás felmondásáról és a Brunszvik Teréz Óvoda átszervezéséről készült
előterjesztést a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
2. napirendi pont
Maximális csoport létszám átlépés engedélyezése a Brunszvik Teréz
Óvodában
Nemes József: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az
OKIS Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális, ifjúsági és Sport Bizottságának
22/2013.(V. 15.) határozata
Maximális csoport létszám átlépés engedélyezése a Brunszvik Teréz Óvodában

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a határozat melléklete szerint
engedélyezi a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoport létszámok
átlépését.
A határozat végrehajtásáért felelős: óvodavezető
A határozat végrehajtásának határideje: 2014.08.31.

22/2013. (V. 15.) határozat melléklete:

Óvodai adatlap a 2013/2014-es nevelési évre szóló maximális csoportlétszám
átlépésének engedélyeztetéséhez
A fenntartó neve és címe: Martonvásár Város Önkormányzat 2462 Martonvásár Budai út
13.

Az intézmény
 neve: Brunszvik Teréz Óvoda
 címe: 2462 Martonvásár Deák Ferenc utca 3.
 az alapító okiratban meghatározott, intézménybe felvehető maximális
gyermeklétszám: 300 fő
1.Ssz. 2. Az
3.Az SNI
intézményben gyermekek
működő
száma,
csoportok,
szorzószámuk
tényleges
létszámuk

4.A 3.
oszlop
szorzószámaina
k
figyelem
bevételével
számított
a.)Csoport b.) a.)2-es
b.)3-as
megnevez fő szorzóva szorzóva létszám
(fő)
ése
l
l
számíta számíta
ndó,
ndó,
fő
fő
10. mini
25 25
csoport

5.A fenntartó
saját
hatáskörben
engedélyezett
-e
létszámtúllép
ést, hány
főre?
a.)
b.)fő
Igen/
Nem

nem

-

50

2.

9. mini
csoport

25 -

-

25

nem

-

47.58

3.

mini-kis

25 -

-

25

nem

-

53.05

4.

kisközépső

25 -

-

25

nem

-

54.26

1.

6. Az adott
csoportban
kérik-e az
OKÉV
engedélyét,
hány főre?
a.)
Igen/
Nem

b.)fő

7.A
csoportszobák
befogadóképessége
Alapterülete
m2

8.Oktatásszerve
zési indokok

5.

Katica
középsőnagy

28 1

6.

Maci nagy
csoport

28 -

7.

Delfin
nagy
csoport

25 -

8.

Csiga
középső
csoport

9.

10.

-

29

igen

30

58.95

28

igen

30

50

-

25

igen

30

50

29 1

-

30

igen

30

58.95

Cinke
középső
csoport

24 1

1

27

igen

27

50

Nyuszi kis
csoort

25 0

0

25

igen

27

47.58

Óvodai nevelésre
magas igény, SNIis gyermek
szakértői
vélemény
figyelembe vétele
2 éve együtt járó
gyermekek
Óvodai nevelésre
magas igény,
2 éve együtt járó
azonos korú
gyermekek
Elmúlt nevelési
évben vegyes
csoportként
működtek
Óvodai nevelésre
magas igény, SNIis, gyermek
szakértői
vélemény
figyelembe vétele,
2 éve együtt járó
azonos korú
gyermek
Óvodai nevelésre
magas igény, SNIis, gyermek
szakértői
vélemény
figyelembe vétele,
2 éve együtt járó
azonos korú
gyermekek

Martonvásár, 2013. május 9.
Stefkovits Ferencné
Óvodavezető

3. napirendi pont
A Brunszvik Teréz Óvoda továbbképzési tervének jóváhagyása
Nemes József: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az
OKIS Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális, ifjúsági és Sport Bizottságának
23/2013.(V. 13.) határozata

a Brunszvik Teréz Óvoda 2013-2018-es továbbképzési tervének jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága az önkormányzat fenntartásában működő
Brunszvik Teréz Óvoda Továbbképzési tervének értékelését, és a 2013-2018.
évi Továbbképzési programot jóváhagyja.
A határozat végrehajtásáért felelős: óvodavezető
A határozat végrehajtásának határideje: 2018.08.31.
4. napirendi pont
Köznevelési fejlesztési terv véleményezése
Nemes József: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az
OKIS Bizottság 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának
24/2013. (V. 13.) határozata
Vélemény a Köznevelés-fejlesztési tervről
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményezési jogkörében eljárva – a korrekt
vélemény megfogalmazására nyitva álló rövid határidő miatt - nem támogatja a
Köznevelés-fejlesztési tervben foglaltak elfogadását.

A határozat végrehajtásáért felelős: OKISB elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: 2013.május 15.
5. napirendi pont
Tájékoztató a sportegyesületek és civil szervezetek 2012. évi támogatásának
felhasználásáról
Nemes József: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az OKIS
Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának
25/2013. (V. 13.) határozata
2012. évi sport és civil támogatások felhasználásáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága a sportegyesületek és civil szervezetek 2012. évi
önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: OKISB elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
6. napirendi pont
Martonvásár Város Önkormányzata által civil szervezetek és
sportegyesületek támogatására kiírt pályázat elbírálása
Nemes József: megállapította, hogy az OKIS Bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának
26/2013. (V. 13.) határozata
civil szervezetek és sportegyesületek támogatása
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága úgy döntött, hogy a Martonvásár Város
Önkormányzata által sportegyesületek, illetőleg civil szervezetek támogatására
kiírt pályázatban egy szervezet több pályázatot is benyújthat.
A határozat végrehajtásáért felelős: elnök
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
Nemes József: kérte a bizottság tagjait, hogy a MatonVál Sakk Club támogatásáról
döntsenek. Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, 1 nem szavazat mellett az alábbi
határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának
27/2013. (V. 13.) határozata
MartonVál Sakk Club támogatása
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága a MartonVál Sakk Clubbot legalább a 2012. évi
szinten támogatja.
A határozat végrehajtásáért felelős: elnök
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
Nemes József: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a
bizottság egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Kivonat
Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottságának 2013. május 13-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának
28/2013. (V. 13.) határozata
sportszervezetek támogatása
1.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága – átruházott hatáskörében eljárva – az
önkormányzat SzMSz-ében és Martonvásár sportkoncepciójában nevesített
sportegyesületek számára a költségvetési rendeletében meghatározott
támogatás összegét, tekintettel a Martonvásári Sport Klub számára már
megítélt összegre, 6.400.000.-Ft-ot az általa kiírt pályázat alapján a határozat 1.
mellékletében foglaltak szerint ítéli oda.
2.) A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltak
alapján a támogatott szervezetekkel a szerződést kösse meg a határozat 2.
mellékletében meghatározott megállapodás-tervezet szerint.
3.) A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelően, a határozat 1.) pontjában foglaltak szerint, a támogatási összeget
az érintett szervezeteknek utalja át, a támogatott szervezetek elszámolásának
ellenőrzését a támogatás évét követő év március 31. napjáig végezze el.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester, jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont: azonnal, 2.) pont: 30 nap, 3.)
pont: 2014.03.31.
28/2013. (V.13.) OKISB határozat 1. melléklete:
Sportszervezetek támogatási kérelmének elbírálása – 2013.

Pályázó szervezet neve

Pályázati cél

Martontenisz SE
Martonvásári
Kézilabda
Sportegyesület
Martonvásári Sport Klub
MUSTANG SE
MartonVál Sakk Club
OLIMPIA Diák-Slportegyesület
Szent László Völgye Lovas
Egyesület
Golden Tiger’s Kung Fu Club
Sportegyesület

238.000 Ft
1.400.000 Ft
2.900.000 Ft
1.100.000 Ft
135.000 Ft
925.000 Ft
552.000 Ft
150.000 Ft

Összesen:

6.400.000 Ft

28/2013. (V.13.) OKISB határozat 2. melléklete:
Szerződés száma: Ph/

Megítélt
támogatás

-

/2013.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Martonvásár Város Önkormányzata
(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.
képviselő: dr. Szabó Tibor polgármester)
(a továbbiakban: Támogató),
másrészről a
Civil szervezet megnevezése
Civil szervezet címe
Képviseli:
(a továbbiakban: Támogatott)
- együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:
A Támogatott adatai:
Pontos címe:
Törvényes képviselőjének neve, beosztása:
Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és
számlavezető pénzintézetének neve:
Adóigazgatási azonosító száma:
KSH-száma:
Telefon száma:
Telefax száma:
E-mail címe:
Bírósági végzés és nyilvántartási száma:

1. Támogatott feladata
1.1. Támogató a Támogatottat Pályázatban meghatározott célok tekintetében támogatja.
1.2. Támogatott feladata, hogy a támogató által megjelölt honlapon (www.martonvasar.hu)
tevékenységéről folyamatos tájékoztatást nyújtson. (Rendezvények meghirdetése, beszámoló
az elért eredményekről.)
2. A támogatás formája, összege, forrása
2.1. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak xxx Ft azaz xxx forint támogatást
nyújt Támogatott által az alapító okiratában vállalt feladatok megvalósításához.
2.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3. A támogatás folyósításának módja
3.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott Pénzintézetnél vezetett,
jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára.
3.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért
a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes
mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.
3.3. A támogatás ütemezése:
4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:
A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket
jelölik ki:
a) Támogató képviseletében:
Dr. Szabó Tibor, polgármester
b) Támogatott képviseletében:
5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség
5.1. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott
célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel.
5.2. A támogatás felhasználásának
kezdő időpontja: 2013. január 1.
végső határideje: 2013. december 31.
5.3 A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási
időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel.
5.5. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás)
készíteni a Támogató számára.
A beszámolók benyújtási határideje: 2014. február 1.
5.6. Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló
számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult
szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat
befejezését követően 10 évig megőrizni.
5.7. Támogatott az 5.4. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a
Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt
feladatai teljesítéséről.
5.8. A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan
részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg
terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására
meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási
összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők.
5.9. Az elszámolás elkészítésének és átadásának határidejét a Támogatott írásbeli kérelme alapján
a Támogató különösen indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja.
5.10. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a
Támogatottat 100 %-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítást követő 8 napon belül az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (2) bekezdésében, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. §ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően.
5.11. Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben
rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen
jóváhagyatni.
5.12. A támogatási összeg nem teljes körű és szerződés szerinti felhasználása esetén a
Támogatottnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 5.10. pont szerinti feltételek mellett.
5.13. A visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékként a Támogatott
fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat kiállítását, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető
fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására
vonatkozó rendelkezéssel együtt írja elő Támogatott részére.
6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
6.1. A Támogatott köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a jelen
szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a
befejezést követően a Támogató és megbízottjai ellenőrizzék.
6.2 . Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a támogatás teljesítésével
kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot,
kivonatot készíthet, a Támogatott részéről bárkitől szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet.
Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy
a.)
megkeresésének soron kívül eleget tenni,
b.)
részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a
dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,
c.)
kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
teljességéről nyilatkozatot tenni,
d.)
az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani.
7. A szerződés megszűnése
7.1. A szerződés megszűnik a felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítésével, illetve a Támogatott jelen szerződés súlyos szerződésszegése
esetén a Támogató szerződéstől való elállásával, vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá
a támogatási szerződés Támogató által történő rendes felmondásával.
7.2. Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §ában foglaltak szerint, ha a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy neki

felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból
eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:
a.)
a kapott támogatást a Támogatott nem e szerződésben meghatározott célra használja fel,
vagy nem a jelen szerződésben meghatározott feladatokat valósítja meg;
b.)
a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást;
c.)
a Támogatott a jelen támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzését akadályozza, vagy
meghiúsítja, illetve az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem
bocsátja rendelkezésre;
8. Egyéb rendelkezések
8.1. Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű
köztartozása nincs.
8.2. Támogatott aláírásával hozzájárul adatainak nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az
adóhatóságok részére történő továbbításához, tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű meg
nem fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, és a támogatás
visszakövetelhető, visszatartható.
8.3. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt, általa megadott adatok, információk és
csatolt dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.
8.4. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződéssel támogatott tevékenységére vonatkozóan korábban
Martonvásár Város Önkormányzatától kapott támogatást, melyről határidőben benyújtotta
beszámolóját. Jelen szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozóan ezzel egyidejűleg
máshonnan támogatásban nem részesül.
8.5. Támogatott kijelenti, hogy a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.
8.6. Támogatott kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdésében foglalt feltételeknek.
8.7. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.
8.8. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét
teljesíti, és vállalja, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait e
rendeletben, valamint jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.
8.9. Támogatott az 5.13. pontban foglalt biztosítékot legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően
kell biztosítania, és annak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek
megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.
8.10. Támogatott a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal
rendelkezik

nem rendelkezik.

8.11. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni,
ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság
illetékességének.
8.12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az
irányadóak, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény.
8.13. Jelen szerződés mindkét fél részéről történt aláírásával a keltezésben megjelölt időpontban lép
hatályba.
8.14. A szerződés 4 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál
3 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.
Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Martonvásár, 2013. ………………….. „…”.
………………………………………….
Támogató

………………………………………….
Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

………………………………………….
Támogató részéről pénzügyi ellenjegyző
Melléklet:
1. Kivonat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2012. ….. ….-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: …/2013.
(……...) számú határozat …………………………………………...
2. A Támogatott fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat, a pénzügyi fedezethiány miatt nem
teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba
állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

Nemes József: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
Kivonat
Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottságának 2013. május 13-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának
29/2013. (V. 13.) határozata
Civil szervezetek támogatása
1.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága – átruházott hatáskörében eljárva – a
civil szervezetek számára, költségvetési rendeletében meghatározott
támogatás összegét, 2.500.000.-Ft-ot az általa kiírt pályázat alapján, a határozat
1. mellékletében foglaltak szerint ítéli oda.
2.) A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltak
alapján a támogatott szervezetekkel a szerződést kösse meg a határozat 2.
mellékletében meghatározott megállapodás-tervezet szerint.
3.) A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelően, a határozat 1.) pontjában foglaltak szerint, a támogatási összeget
az érintett szervezeteknek utalja át, a támogatott szervezetek elszámolásának
ellenőrzését a támogatás évét követő év március 31. napjáig végezze el.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester, jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont: azonnal, 2.) pont: 30 nap, 3.)
pont: 2014.03.31.
29/2013. (V.13.) OKISB határozat 1. melléklete:
Civilszervezetek támogatási kérelmének elbírálása – 2013.

Pályázó szervezet neve

Pályázati cél

Megítélt
támogatás

Martontenisz Sport Egyesület
„Martonvásári Gyermekekért
Alapítvány”
Martonvásári
Kertbarát
Egyesület
Martonvásári
Kézilabda
Egyesület
Olimpia Diák-Sportegyesület
Együtt-Értük Alapítvány
Martonvásári
Gyermekkert
Alapítvány
Martonvásári
Tehetséggondozó Alapítvány
Martonvásári
Fúvószenei
Egyesület
Martonvásári
Kulturális
Egyesület
Százszorszép Alapítvány

F-14/16 Martonvásár
teniszbajnokság

Open

nyílt

73.000 Ft
120.000 Ft
90.000 Ft

Horváth Ottó Emléktorna
Sporttábor (Zamárdi)

60.000 Ft
105.000 Ft
145.000 Ft
472.000 Ft
220.000 Ft
295.000 Ft
440.000 Ft
480.000 Ft

Összesen:

2.500.000 Ft

29/2013. (V.13.) OKISB határozat 2. melléklete:
Szerződés száma: Ph/

-

/2013.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Martonvásár Város Önkormányzata
(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.
képviselő: dr. Szabó Tibor polgármester)
(a továbbiakban: Támogató),
másrészről a
Civil szervezet megnevezése
Civil szervezet címe
Képviseli:
(a továbbiakban: Támogatott)
- együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:
A Támogatott adatai:
Pontos címe:
Törvényes képviselőjének neve, beosztása:
Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és
számlavezető pénzintézetének neve:
Adóigazgatási azonosító száma:
KSH-száma:
Telefon száma:
Telefax száma:
E-mail címe:
Bírósági végzés és nyilvántartási száma:

1. Támogatott feladata
1.1. Támogató a Támogatottat Pályázatban meghatározott célok tekintetében támogatja.
1.2. Támogatott feladata, hogy a támogató által megjelölt honlapon (www.martonvasar.hu)
tevékenységéről folyamatos tájékoztatást nyújtson. (Rendezvények meghirdetése, beszámoló
az elért eredményekről.)

2. A támogatás formája, összege, forrása
2.1. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak xxx Ft azaz xxx forint támogatást
nyújt Támogatott által az alapító okiratában vállalt feladatok megvalósításához.
2.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3. A támogatás folyósításának módja
3.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott Pénzintézetnél vezetett,
jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára.
3.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért
a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes
mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.
3.3. A támogatás ütemezése:
4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:
A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket
jelölik ki:
a) Támogató képviseletében:
Dr. Szabó Tibor, polgármester
b) Támogatott képviseletében:
5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség
5.1. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott
célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel.
5.2. A támogatás felhasználásának
kezdő időpontja: 2013. január 1.
végső határideje: 2013. december 31.
5.3 A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási
időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.
5.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel.
5.5. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás)
készíteni a Támogató számára.
A beszámolók benyújtási határideje: 2014. február 1.
5.6. Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló
számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult
szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat
befejezését követően 10 évig megőrizni.
5.7. Támogatott az 5.4. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a
Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt
feladatai teljesítéséről.
5.8. A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan
részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg
terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására
meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási
összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők.
5.9. Az elszámolás elkészítésének és átadásának határidejét a Támogatott írásbeli kérelme alapján
a Támogató különösen indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja.
5.10. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a
Támogatottat 100 %-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítást követő 8 napon belül az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (2) bekezdésében, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. §ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően.
5.11. Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben
rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen
jóváhagyatni.
5.12. A támogatási összeg nem teljes körű és szerződés szerinti felhasználása esetén a
Támogatottnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 5.10. pont szerinti feltételek mellett.
5.13. A visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékként a Támogatott
fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat kiállítását, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető
fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására
vonatkozó rendelkezéssel együtt írja elő Támogatott részére.
6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
6.1. A Támogatott köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a jelen
szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a
befejezést követően a Támogató és megbízottjai ellenőrizzék.
6.3 . Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a támogatás teljesítésével
kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot,
kivonatot készíthet, a Támogatott részéről bárkitől szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet.
Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy
a.)
megkeresésének soron kívül eleget tenni,
b.)
részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a
dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,
c.)
kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
teljességéről nyilatkozatot tenni,
d.)
az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani.
7. A szerződés megszűnése
7.1. A szerződés megszűnik a felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítésével, illetve a Támogatott jelen szerződés súlyos szerződésszegése
esetén a Támogató szerződéstől való elállásával, vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá
a támogatási szerződés Támogató által történő rendes felmondásával.
7.2. Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §ában foglaltak szerint, ha a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy neki
felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból
eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:
a.)
a kapott támogatást a Támogatott nem e szerződésben meghatározott célra használja fel,
vagy nem a jelen szerződésben meghatározott feladatokat valósítja meg;
b.)
a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást;
c.)
a Támogatott a jelen támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzését akadályozza, vagy
meghiúsítja, illetve az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem
bocsátja rendelkezésre;
8. Egyéb rendelkezések
8.1. Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű
köztartozása nincs.
8.2. Támogatott aláírásával hozzájárul adatainak nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az
adóhatóságok részére történő továbbításához, tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű meg
nem fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, és a támogatás
visszakövetelhető, visszatartható.
8.3. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt, általa megadott adatok, információk és
csatolt dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.
8.4. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződéssel támogatott tevékenységére vonatkozóan korábban
Martonvásár Város Önkormányzatától kapott támogatást, melyről határidőben benyújtotta
beszámolóját. Jelen szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozóan ezzel egyidejűleg
máshonnan támogatásban nem részesül.
8.5. Támogatott kijelenti, hogy a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.
8.6. Támogatott kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdésében foglalt feltételeknek.
8.7. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.
8.8. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét
teljesíti, és vállalja, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait e
rendeletben, valamint jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

8.9. Támogatott az 5.13. pontban foglalt biztosítékot legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően
kell biztosítania, és annak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek
megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.
8.10. Támogatott a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal
rendelkezik

nem rendelkezik.

8.11. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni,
ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság
illetékességének.
8.12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az
irányadóak, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény.
8.13. Jelen szerződés mindkét fél részéről történt aláírásával a keltezésben megjelölt időpontban lép
hatályba.
8.14. A szerződés 4 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál
3 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.
Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Martonvásár, 2013. ………………….. „…”.
………………………………………….
Támogató

………………………………………….
Támogatott
(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

………………………………………….
Támogató részéről pénzügyi ellenjegyző
Melléklet:
3. Kivonat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága 2012. ….. ….-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: …/2013.
(……...) számú határozat …………………………………………...
4. A Támogatott fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat, a pénzügyi fedezethiány miatt nem
teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba
állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

Nemes József: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága
30/2013. (V. 31.) határozata
sportegyesületek és civil szervezetek támogatásáról

1.)

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-

2.)
3.)

testületnek, hogy a sporttámogatásra elkülönített 2013. évi
költségvetési keret összegét 2.655.000.-Ft, a civil szervezetek
támogatására elkülönített keret összegét 765.000.-Ft összeggel emelje
meg.
A Bizottság az 1.) pontban kezdeményezett költségvetés módosítás
forrásául az általános tartalék keretet javasolja meghatározni.
A Bizottság felkéri a BBK igazgatóját, hogy a 2014. évi sport és civil
szervezetek részére meghirdetésre kerülő pályázat kiírását megelőzően
a pályázati feltétel-rendszert terjessze a Bizottság elé.

A határozat végrehajtásáért felelős: OKISB elnöke, BBK igazgatója
A határozat végrehajtásának határideje: 2014.02.28.

7. napirendi pont
Egyebek
A Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról
Nemes József: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága
31/2013. (V. 31.) határozata
a Martonvásári tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottsága a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány
támogatásáról készült előterjesztést a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
A határozat végrehajtásáért felelős: elnök
A határozat végrehajtásának határideje: testületi ülés

