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Tisztelt Képviselő-testület ! 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2018.  március  29-ei  testületi ülésre  

tűzte ki  a „Tájékoztató  az alapítványok 2017. évi tevékenységéről és javaslat az alapítványok 

részére nyújtandó önkormányzati támogatásra”  napirendi pont megtárgyalását.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a határozza meg a 

képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható feladatokat. A fenti hivatkozás 4. pontja alapján „a 

gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot 

keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele, átadása” át nem ruházható képviselő-

testületi hatáskör.  

A  Képviselő testület a 2017. évi költségvetéséről szóló   3/2017. (II. 17.)  sz. rendeletében a Polgár 

Városért Alapítvány részre: 1.500.000.-  Ft-ot, a  66/2017. (V.17.) sz.  Képviselő-testületi határozatában,  

a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány részére: 200.000.- Ft-ot, a  Por Lingvo Alapítvány  

részére: 149.000.- Ft önkormányzati támogatást hagyott jóvá. 

Polgár Városért  Alapítvány 

„ Polgár Városért” 1994. évben jött létre 15 alapító tag létrehozásával. Az alapítvány célja 

Polgár város kulturális életének, szociális színvonalának emelése, a lakosság 

életkörülményeinek javítása az alapítványi vagyonnak az alábbi szabályozással történő 

felhasználása útján. Az alapítványi cél elérése érdekében az alapítvány:  

- támogatást nyújthat a jóképességű és rászoruló gyermekek továbbtanulásához,  

- hozzájárulhat a szociális, kulturális, oktatási, sport és művészeti intézmények 

(szervezetek) létrehozásához, ezek működtetéséhez, 

- anyagi- és erkölcsi elismerésben részesítheti mindazokat, akik az alapítványi cél elérése 

érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtenek ki.  

Az alapítvány kezelő szerve az alapítók által létrehozott öt tagú kuratórium. 

 

2017. évi eredmények: 

2017. évben negyedik alkalommal került megrendezésre a „Polgári Hurka-pite” Fesztivál, mely 

az előző évekhez képest szintén sikeres volt. A rendezvény egy olyan gasztronómiai 

különlegességen  alapuló fesztivál, amely  Polgár város egyedi étkére, a hurka-pitére irányítja 

a fegyelmet.  Az alapítvány nagy figyelmet fordít a helyi kulturális értékek megőrzésére,  
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 mellyel tovább erősíthető a polgáriak lokálpatrióta szellemisége, az összefogás jelentősége. A 

Fesztivál az alapítvány védnökségével, Polgár Város Önkormányzatának támogatásával, a 

városban működő civil egyesületek és közösségek bevonásával valósul meg. A Fesztiválhoz az 

alapítvány biztosította a disznók, az italkínáló bögrék és kötények költségeit. 

Az alapítvány céljai között szerepel a helyi közösségi ügyek támogatása is, melynek keretében 

a kuratórium  döntött arról, hogy támogatja egy helyi lakos által írt Polgár történeti néprajzi 

monográfiát. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az alapítvány 2017. évben is saját költségvetéséből biztosította a 

2018-as városbögre és naptár elkészítését. 

A pályázott cél ismertetése:  

 

1. V.  „Polgári Hurka-pite” Fesztivál megrendezése 

2. „25 éves a város” rendezvénysorozat támogatása 

3. Az elmúlt 25 év helyi önkormányzati rendszeréről szóló kiadvány elkészítése 

4. A  helyi értéktár dokumentáció összeállításában, bemutatásában való közreműködés 

5. Helyi közösségi ügyek támogatása 

2018. március 24-én ötödik alkalommal kerül megrendezésre a „Polgári Hurka-pite” Fesztivál,  

mely már  az elmúlt négy alkalommal is nagy sikert aratott.  A rendezvény egy olyan 

gasztronómiai különlegességre alapuló fesztivál, amely Polgár város egyedi étkére, a hurka-

pitére irányítja a  figyelmet, újabb identitást erősítő közösségi élménnyel párosítva. A Fesztivál 

az alapítvány védnökségével, Polgár Város Önkormányzatának támogatásával, a városban 

működő civil egyesületek és közösségek bevonásával valósul meg. 

A Kuratórium 2018. évi feladatai között rögzítette a „25 éves a város” jubileum 

rendezvénysorozatban való közreműködést, támogatást. 

A „Polgár Városért”  alapítvány   célkitűzései között  továbbra is szerepel az önkormányzati 

rendszer elmúlt 25 évéről szóló kiadvány  elkészítése és kiadása, mely a helyi 

önkormányzatiságot dolgozza fel. 

A Kuratórium feladatai között szerepel továbbra is a helyi értéktár munkájában való 

közreműködés.  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016- évben döntött  a 

települési értéktár létrehozásáról, melynek   megvalósításában, összeállításában, az értékek 

feldolgozásában és bemutatásában  a Kuratórium is jelentős szerepet vállal.   

Az alapítvány a helyi közösségi ügyek támogatása körében olyan helyi lakosokat kíván 

támogatni, akik valamilyen szellemi munkával hozzájárultak Polgár város hírnevének 

öregbítéséhez. 

A program tervezett időpontja: 

 

2018. január – 2018. december hónap 

 

 Az alapítvány 2017. évi támogatás:           1.500.000.-  Ft  

 A szervezet működésének  összköltsége:          2.000.000.-  Ft 

 Saját bevétel:                  400.000.- Ft    - 

 Egyéb forrás:                   200.000.- Ft 

 2018. évi igényelt pénzösszeg:                                1.400.000.-Ft 
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Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 
 

Az alapítvány 2013. évben jött létre, a kuratórium tagjai 3 fő. 

 

A pályázott cél megnevezése: 

Jótékonysági koncert  szervezése, fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű gyermekek 

táboroztatása, kis gyermekek úszás oktatása. Cukorbetegek gyógyító -megelőző 

tevékenységének támogatása.   Az egészséges életmódra való nevelés az általános iskolások és 

a középiskolások körében. Előadás sorozat a felnőtt lakosság részére a lélek és a test 

betegségeiről. Az idősebb korosztály számára  torna foglalkozások szervezése. 

 

A pályázott cél ismertetése. 

Az alapítvány 2013. évben azzal a céllal jött létre, hogy tevékenyen részt vegyen Polgár és 

térsége lakosságának egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében, a már kialakult 

problémák hatékony kezelésében. 

Az elmúlt két év legnagyobb eredménye, hogy a jótékonysági koncertekből származó 

bevételeket a fogyatékkal élő, illetve súlyos beteg embertársaink javára tudtuk fordítani.  A 

bevételekből olyan eszközöket vásároltak, melyek megkönnyíti a fogyatékkal élő súlyos 

betegségben szenvedő embertársaink életminőségét.  A bevételből többek között, kerekesszék, 

felfekvést megelőző matracot, közlekedést segítő eszközök kerültek beszerzésre.   

 

2017. évben  egy, az egész lakosságot felölelő nagy ívű pályázat került benyújtásra  Az EMMI, 

az EMET és a NEA felé a fent megjelölt célok megvalósítására „ Élet az egészség tükrében 

címmel. A megvalósítandó rendezvények a lakosság egészének kínál lehetőséget 

egészségkultúrája fejlesztésére, ismeretei gyarapítására.  

 

Az alapítvány 2017. évben  is  szervezett adventi  jótékonysági koncertet, melynek  bevételét a 

rászoruló  gyermekekre fordítják. 

A koncert főszervezőjeként az alapítvány igyekszik mindig neves előadót választani.  
 

A program tervezett időpontja: 

 

2018. január – 2018. december hónap 

 

 Az alapítvány 2017. évi támogatás:              200.000.-  Ft  

 A szervezet működésének  összköltsége:          1.500.000.- Ft 

 Saját bevétel:              1.300.000.- Ft     

 Egyéb forrás:                   - 

 2018. évi igényelt pénzösszeg:                                 200.000.-Ft 
 

POR LINGVO Alapítvány  

A BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája POR LINGVO 

Alapítványa 1994-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse az iskolában történő nyelvtanulást. 

Később kibővült az alapítvány célkitűzése, annak érdekében, hogy  minél több gyermek 

részesülhessen az alapítvány támogatásából.  

2017. évben  az  alapítvány  a szabadidős programok megvalósulásában segítette a BSZC 

József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláját.  Minden tanévben  
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rendez az iskola  sportvetélkedőt, melyek  nagyon népszerűek a tanulók körében. E versenyek 

megrendezéséhez és a jutalmak megvásárlásához  ad anyagi támogatást az alapítvány.  2017. 

évben az alapítvány keretében  a pedagógusokkal együtt  Balmazújvárosban  megtekintésre 

került  a Munkácsy Kiállítás, ahol  a belépőjegyek vásárlásában tudta segíteni  az alapítvány 

a kiállításon résztvevőket.  A Rákóczi Szövetségnek és az alapítványnak köszönhetően a 

diákok eljutottak Nagyszalontára, Nagykárolyba, Ipolyságba. Ezeknek a kirándulásoknak a 

legfőbb célja, hogy a határon túli magyar iskolákkal közösen ünnepeljük meg nemzeti 

ünnepeinket. Az alapítvány minden ilyen megemlékezésnél támogatta a diákokat,  múzeumi 

belépőjegyek, az emlékezés koszorúinak megvásárlásainál.  A  végzősök ballagási  

ünnepségén az ajándékok megvásárlásánál is nagy segítséget nyújtott.  A karácsonyi és 

húsvéti  kézműves foglalkozás alapanyagainak beszerzéséhez is nagyban hozzájárult az 

alapítvány. 

Az idei  farsangon történő jutalmazást is az alapítvány biztosította,  melynek  mottója  „Retró 

divat a JAGSZI-ban” volt. 

2018. évben a pályázott cél : A város értékeinek, értéktrának bemutatása, átadása a 

középiskolás korosztály számára. 

A pályázott Cél ismertetése: 

Jelen pályázat szorosan összefügg értékeink, hagyományaink átadásával, ápolásával. 

Elmondható, hogy településünkön  nemhogy a  tanulóink, de még a azok szülei sem tudják, 

hogy településünk milyen értékekkel rendelkezik,  hogy egyes szokásoknak,  ünnepeinknek  

milyen történelmi  vonatkozásai vannak. Alapítványunk fő célkitűzése a Polgári Települési 

Értéktár  munkájába való bekapcsolódás.  Településünk nem csak kulturális örökségben, 

hanem gasztronómiában is gazdag, melyből szeretnénk minél többet átörökíteni a fiatalok 

számára. 

Szerencsére jelenleg is van egy összetartó aktív  nyugdíjas klub, akik már hagyományként 

évről -évre visszatérően  csigatészta készítéssel is foglalkoznak.  Az alapítvány célul tűzte ki, 

hogy  a nyugdíjasokkal együtt a diákok egy közös csiga készítésen vennének részt.  A 

nyugdíjas asszonyok  megismertetnék a fiatalokat a csigatészta készítés rejtelmeivel, 

módszereivel. 

Egy kétnapos program  keretében  60-70 fő  bevonásával  kerülne megrendezésre  a 

hagyományőrző program.  

1. nap csigatészta készítése a polgári nyugdíjasok  bevonásával. 

2. nap csont leves készítése csigatésztával, májas hurka és hurka-pite készítése, krumplis 

dübbencs sütése,  erre a napra a tanulók és szülei is meghívást kapnak. 

 

Iskolánkban elég szomorú gyermeksorsokkal találkozunk, hisz egyre kevesebb azon tanulók 

száma, akik rendezett családi körülmények között élnek. Az alapítvány ezzel a projekttel is 

szeretne egy kis színt a családok és gyermekek életébe vinni,  mellyel egyben  néprajzi 

értékeink hagyományaink, kultúránk átörökítésében is segédkezünk. 

A program tervezett időpontja: 

 

2018. szeptember 7-8 (péntek-szombat) 

 

 Az alapítvány 2017. évi támogatás:              149.000.-  Ft  

 A szervezet működésének  összköltsége:             116.000.- Ft 
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 Saját bevétel:                  - 

 Egyéb forrás:                   - 

 2018. évi igényelt pénzösszeg:                                 116.000.-Ft 

 

Az alapítványok pénzügyi elszámolása: 

 

Polgár Városért Alapítvány 

Az alapítvány Polgár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.)    

sz. rendelete alapján 1.500.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült, ezen támogatás az 

alapítvány működéséhez alapvetően fontos bevételi forrás.   

Az alapítvány nyitó pénztári egyenlege 33.660 Ft volt, a bankszámla nyitó egyenlege 44.512 Ft 

volt.  

A szervezet önkormányzati támogatáson túli 2017. évi bevételei az alábbiak voltak: 1.008.000 

Ft magánszemélyektől kapott támogatás, SZJA 1% 283.771 Ft.   

Az önkormányzat által nyújtott támogatás összegéből 1.451.263 Ft-ot a Hurka-Pite Fesztivál 

költségeire, 350.000 Ft-ot az újévi bögrék beszerzésére fordított.  

Az alapítvány bankszámlájának 2017.12.31.-i záróegyenlege 100.573 Ft, a pénztár 

záróegyenlege 14.110 Ft volt. 

A szervezet egyéb jelentősebb nagyságrendű kiadásai bankköltség 29.334 Ft, könyvelési díj 

152.400 Ft 

Az ellenőrzés által tett megállapítások az alábbiak:  

- az alapítvány alapbizonylatain teljes körűen szerepelnek a szakmai igazolások 

A számlák alapján megállapítható, hogy a támogatások felhasználása a megállapodásban foglalt 

célnak megfelelően történt. 
 

 

Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 

Az alapítvány a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 66/2017. (V.17.) sz. határozata alapján 

200.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült, ezen támogatás az alapítvány közhasznú 

célú működéséhez alapvetően fontos bevételi forrás. Az egyesület gyermekek tárboroztatására 

91.242 Ft-ot, szálláshely igénybevételre 88.400 Ft-ot, rendezvény hangosítására 80.000 Ft-ot 

fordított az önkormányzati forrás terhére.  

A szervezet 2017. évi bevételei aza alábbiak voltak: 570.000 Ft szponzori támogatás, SZJA 1% 

31.481 Ft, koncert belépődíj bevétel 281.000 Ft.  

Az önkormányzati támogatás terhére elszámolt költségeken felül a szervezet Bereczki-

koncertre 515.620 Ft-ot fordított.  

A szervezet bankszámlájának 2017.12.31.-i záróegyenlege 745.085 Ft volt. 

A számlák alapján megállapítható, hogy a támogatások felhasználása a támogatási célnak 

megfelelően történt. 
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A szervezet az ellenőrzés részére a későbbiek folyamán fogja benyújtani a főkönyvi kivonatot, 

valamint a 2017. évi főkönyvi számlák kivonatát a könyvelést végző személy változása miatt.   

Az ellenőrzés által tett megállapítások az alábbiak:  

- Az elszámolásként bemutatott számlákon nem szerepelt teljesítésigazolás, ezeket 

utólagosan pótolni szükséges, 

- Az alapítvány nem nyújtott információt az előző évi maradvány felhasználásáról, 

melynek pótlására kértük fel az egyesületet.   

 „Por Lingvo” Alapítvány 

Az alapítvány a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 66/2017. (V.17.) sz. határozata alapján 

149.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült. A szervezetnek 2017. évben egyéb bevétele 

78.025 Ft összegben keletkezett, költségvetési támogatás címén 282.765 Ft-ot kapott.   

A bankszámla egyenlege 2017. január 1.-jén 273.465 Ft, a betétben lévő állomány 177.250 Ft, 

a pénztár nyitó egyenlege 4.155 Ft volt. 

A pénztárnak 2017. december 31.-én egyenlege nem volt, a bankszámla egyenlege 213.911 Ft 

volt. A betétként elhelyezett összeg 177.212 Ft, mely összeget az SZJA 1 %-ából befolyt 

összegekből helyezett tartalékba az alapítvány, célja az hogy a nyelvvizsga megszerzésének 

támogatására legyen lehetőségük egyéb forrás hiányában.  

Az elszámolásként bemutatott számlák mindegyikén szerepel szakmai teljesítésigazolás. Az 

alapítvány benyújtotta a 2017. évi főkönyvi kivonatát, illetve a főkönyvi számlarészletezést. 

Az önkormányzat által nyújtott támogatás terhére az „Egészséges hetek a JAGSZI-ban” 

elnevezésű projekt megvalósítására fordították. Ezen belül a legjelentősebb tételek az alábbiak:  

gyümölcs vásárlásra 65.000 Ft-ot, informatika kis értékű eszközök beszerzésére 41.790 Ft-ot, 

terembérleti díjra 20.000 Ft-ot, kisebb értékű jutalomtárgyakra 19.355 Ft-ot fordítottak.  

Az alapítványok esetében a  támogatás elszámolása szabályszerűen megtörtént. 

Az alapítványok támogatása esetében  az alábbi szempontokat javaslok szem előtt tartani. 

- az alapítvány  tevékenysége milyen közfeladat ellátási szerepet tölt be a város életében, 

- működésük folyamatos, egész évre kiterjedő-e vagy időszakos, 

- az alapítvány  hány éve   működik-e a településen, 

- rendelkezésre álló 2018. évi keretösszeg nagysága, valamint annak figyelembe vétele, 

hogy a szervezet szabályszerűen elszámolt-e  a 2017. évi támogatással. 

 

A támogatás összegéről, feltételeiről, felhasználásáról, elszámolásáról a támogató 

önkormányzat megállapodást köt az érintett  szervezettel. 
Az  Alapítványok 2018. évi támogatásáról  a  Polgár Város Önkormányzat Képviselő-Testületének  

7/2018. (II.16.) sz.   költségvetési  rendelete  alapján  Polgár Városért Alapítvány   részére 1.400.000.- 

Ft összeget,  Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány  részére  100.000.- Ft-ot hagyott jóvá 

Miután a POR LINGVO Alapítvány részére  nem került működési célú  támogatás elkülönítve 

a 2018. évi költségvetési rendeletben, ezért  javaslom, hogy az alapítvány egy  egyedi kérelem 

benyújtása mellett  egy egyszeri önkormányzati támogatásban részesüljön. 

 

A  rendelkezésre álló  keret alapján az alapítványok   2018. évi támogatására az 1.  sz. 

mellékletben szereplő adatok alapján teszek előterjesztői javaslatot. 
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Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy   az alapítványok 2017. évi tevékenységéről szóló, valamint  

a 2018. évi  támogatásukra vonatkozó  előterjesztést tárgyalja meg, véleményével, 

észrevételével  egészítse ki és  hozza meg döntését.  
 

Polgár, 2018.  március 21. 

 

       Tóth József 

                                                                                          polgármester 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……………/2018. (III. 29.)  sz. határozata 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató  

az alapítványok 2017. évi tevékenységéről és javaslat az alapítványok részére 

nyújtandó önkormányzati támogatásra” vonatkozó előterjesztést az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület  a tájékoztatóban foglaltakat elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület az alapítványok 2018. évi támogatásáról  

a  Polgár Város Önkormányzatának 7/2018. (II.16.) sz.  költségvetési rendeletében 

jóváhagyott  összegben gondoskodik. 

 

3. A képviselő-testület felhívja a POR LINGO Alapítvány figyelmét, hogy támogatási  

      igényét egyedi  kérelem benyújtása mellett tegye meg. 

 

4. A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek vezetőit az elszámolás 

ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére, illetve az érintett 

szervezetnél az elszámolás benyújtására.  

       Felelős: Tóth József polgármester 

       Határidő: 2018. április 10. 

   
 


