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Tisztelt Képviselő-testület! 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,  Munkaterve alapján a 2019.  március  

28-ai  ülésére tűzte napirendre az  alapítványok 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

megtárgyalását, valamint a 2019. évi önkormányzati támogatás összegének meghatározását.  
 

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 az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 

önkormányzati rendeletében az Alapítványok támogatására 2.155.000 Ft keretösszeget hagyott 

jóvá. 

 

A  Képviselő testület a 2018. évi költségvetéséről szóló   7/2018. (II. 16.)  önkormányzati 

rendeletében a Polgár Városért Alapítvány részére: 1.400.000.-  Ft-ot, a Polgár és Térsége 

Egészségügyért Alapítvány részére:  100.000.- Ft-ot önkormányzati támogatást hagyott jóvá. A 

POR LINGVO Alapítvány az elmúlt évben nem részesült önkormányzati támogatásban, mivel 

tervezett programjaira az alapítvány számláján lévő összeg fedezetet nyújtott.  

Az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló keret alapján a 2019. évi támogatásokra 

az 1. sz. melléklet alapján teszek javaslatot.  

 

„Polgár Városért”  Alapítvány 

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

alapítvány célja Polgár város kulturális életének, szociális színvonalának emelése, a lakosság 

életkörülményeinek javítása. Az alapítvány legfőbb célkitűzései az alábbiak: 

- 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. 
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2018. évi eredmények: 

„Polgár Városért” Alapítvány 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.  

 

2018-ban ötödik alkalommal került megrendezésre a „Polgári Hurka-pite” Fesztivál, mely az 

előző évekhez képest szintén sikeres volt. 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. „Polgár Városért” Alapítvány 

nagy figyelmet fordít a helyi kulturális értékek megőrzésére, 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. 

Az elmúlt évben a Kuratórium a „25 éves a város” rendezvénysorozat keretén belül több 

program szervezésében, támogatásában részt vett.  

2018. április 22-én dr. Dely Mátyás állatorvos halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett 

emlékünnepség és könyvbemutató megszervezésében és a költségek finanszírozásában 

közreműködő volt a Kuratórium. 

Augusztus 18-án Barankovics István emlékére életmű kiállítás került megrendezésre, melynek 

költségeihez szintén hozzájárult az alapítvány.  

Polgár újbóli várossá válásának 25. évfordulója jegyében került sor az elszármazottak 

találkozójára szeptember 22-én, mely alkalomból készült kiadvány költségeit fedezte.   

Az I. világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából, valamint a két világháborúban 

hősi halált halt polgári katonák és árván maradt szeretteikre emlékezve az október 28-ai 

rendezvény szervezésében, támogatásában szintén részt vett a Kuratórium.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is az alapítvány menedzselte a 2019-es városbögre és 

naptár elkészítését, melynek fedezetét költségvetéséből biztosította. 

 

2019. évi  pályázott cél ismertetése:  

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

2. Emlékezzünk régiekről” pedagógusnapi rendezvény 

3. Közreműködés a helyi értéktári dokumentáció összeállításában, bemutatásában 

4. Helyi közösségi ügyek támogatása 

 1. Polgári Hurka-pite” Fesztivál. A rendezvény egy    gasztronómiai különlegességre, a város 

egyedi étkére a hurka-pitére irányítja a figyelmet, újabb, identitást erősítő közösségi és 

kulturális élménnyel párosítva. A hurka-pite a hagyományos polgári disznóvágásnak - csakis 

városunkat jellemző különlegessége: a megszokott véres hurka készítése egészül ki egy sajátos 

elkészítési móddal. A Fesztivál rendezvényelemei a város civil közösségeinek együttműködését 
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biztosítják, a lakosság és az idelátogató vendégek, elszármazottak széles körű kulturális, 

gasztronómiai igényeinek kielégítését szolgálják. A Fesztivál az Alapítvány védnökségével, 

Polgár Város Önkormányzatának támogatásával, a civil egyesületek és közösségek 

bevonásával valósul meg. 

2.  2019. június második hétvégéjén „Emlékezzünk régiekről” címmel pedagógusnapi 

rendezvényre kerül sor a polgári általános-és középiskola egykori és jelenlegi pedagógusainak, 

a szülői munkaközösségek, valamint a környező települések pedagógus képviselőinek, az 

iskolai diákbizottságok képviselőinek jelenlétében. A rendezvényen a debreceni székhelyű 

„Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület” kiadásában a „Pedagógusok arcképcsarnoka”című 

(ez évben már a 18. kötettel, 1950- határon belüli és határon túli- pedagógusportré 

közreadásával büszkélkedő) kiadványok 14 polgári pedagógusportrét is tartalmaznak. A 

rendezvényen e 14 pedagógusarckép bemutatásával tiszteleg az Alapítvány és Polgár Város 

Önkormányzata, a Települési Értéktár Bizottság, az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár közreműködésével az egykori és mai pedagógusok előtt.  

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

közreműködés: a helyi értékek  

felkutatása, dokumentálása, a jelenlegi és a jövő nemzedékekkel történő megismertetése és 

ápolása.  

 Közreműködés és szponzorálás a Kálvária kápolna 250 éves ,jubileumi rendezvényén  

( imakönyv kiállítás, Elek Margit: „Polgár szakrális emlékei”c. művének 

könyvbemutatója ,előadás) 

 Közreműködés, szponzorálás egy Mária szobor felújításában, felállításában  

 Polgár sporttörténete című kiadvány szponzorálása 

4. Helyi közösségi ügyek támogatása körében olyan helyi lakosokat kíván támogatni,akik 

valamilyen szellemi munkával hozzájárultak Polgár hírnevének öregbítéséhez, illetve 

maradandót alkottak 

 

A program tervezett időpontja: 

1. „Polgári Hurka-pite Fesztivál: 2019. április 6 

 2. „ Emlékezzünk régiekről” 2019  június második hétvégéje 

 3. Helyi értékek felkutatása, bemutatása: folyamatos    

- Mária szobor felújítása, felállítása  nyár vége, ősz folyamán; - Kápolna jubileumi 

rendezvény 2019. szeptember 15;  

- sporttörténeti kiadvány a kézirat elkészülte után 

  4. Hely közösségi ügyek támogatása: igény szerint, folyamatosan 

 

Az alapítvány 2018. évi támogatás:           1.400.000 Ft  

A szervezet működésének  összköltsége:          2.750.000 Ft 

Saját bevétel:                 600.000 Ft     

Egyéb forrás:                  200.000 Ft 

2019. évi igényelt pénzösszeg:                              1.950.000 Ft 
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A 2019. évi „Polgári Hurka-Pite Fesztivál”-hoz LEADER pályázat került benyújtásra, melyben 

2.350.000 Ft pályázati összeg szerepel 350.000 Ft saját erő mellett. 

A rendezvény teljeskörű  lebonyolítását - beleértve a kulturális programokat is -  célszerű a 

Polgár Városért Alapítványhoz rendelni, mivel a szervezet a pályázó, így a kifizetéseken, a 

szerződéseken és minden egyéb dokumentumon az Alapítvány nevére kell szerepelnie. 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2019.évi rendezvényterve a Fesztivál 

költségvetését 1.550.000 Ft összegben tartalmazza. Ebből vannak olyan költségek, igy például 

rendezvény egészségügyi biztosítása, konténer szállítás költsége, közútkezelői hozzájárulás 

díja, játszóház kiadásai, fellépők ellátása..stb. melyek nem elszámolhatóak a pályázat 

keretében, ezek az intézménynél kerülnek kifizetésre, előirányzat szükséglet 446.006 Ft. A 

rendezvény előirányzat maradványát - 1.550.000 Ft-446.006 Ft= 1.103.994 Ft - javaslom a 

Polgár Városért Alapítvány támogatására átcsoportosítani annak érdekében, hogy a 

rendezvényhez a szükséges fedezet rendelkezésre álljon. A LEADER pályázat keretében 

nyújtott támogatás utófinanszírozásként működik.   

 

Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 
 

A kuratórium tagja 3 fő. 

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

térsége lakosságának egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében, gyógyító-, 

egészségügyi rehabilitációs tevékenység végzésében. 

A lakosság egészségének megőrzése, javítása, valamint közérzetének, hangulatának javítása 

céljából az alapítvány célul tűzte ki sportrendezvények szervezését, támogatását, közérzetjavító 

szolgáltatások, rekreációs programok szervezését.  

 

2018. évi eredmények: 

Az elmúlt évek legnagyobb eredménye mégis az, hogy a jótékonysági koncertekből származó 

bevételt a fogyatékkal élő, illetve súlyos beteg emberek javára tudták fordítani. A bevételből 

olyan eszközök kerültek beszerzésre, amellyel megkönnyíthető a fogyatékkal élő, súlyos 

betegségben szenvedő emberek életminősége. Vásároltak kerekesszéket, felfekvést megelőző 

matracot, közlekedést segítő eszközöket.  

Segítettek halmozottan  hátrányos helyzetű gyermekeknek, a cukorbetegségben szenvedők napi 

cukorszint méréséhez tesztcsíkot adományoztak, valamint a nehezen gyógyuló fekélyes sebek 

kezeléséhez Bioptron lámpát vásároltak.  

A 2018. évi jótékonysági koncert bevételéből és a 2019. évi gyűjtésből mobil csontsűrűség 

mérő készülék beszerzése a cél, mellyel komplexebbé tudnák tenni a szűrővizsgálati programot. 

 

A 2019. évi  pályázott cél megnevezése: 

Jótékonysági koncert szervezése, csontsűrűségmérő készülék beszerzése.  

 

A pályázott cél ismertetése. 

Az elmúlt évben egy mobil csontsűrűségmérő készülék megvásárlására gyűjtött az Alapítvány, 

melynek költsége azonban egy jótékonysági koncert bevételéből nem fedezhető, ezért a gyűjtést 

az idén erre a célra folytatják. Ezzel a készülékkel egy olyan hiány kerülne pótlásra, ami sok 

nyugdíjas javát tudja majd szolgálni.  

 

A program tervezett időpontja: 

A jótékonysági koncert megtartásához 2019. évben egy szabadtéri rendezvény megszervezése 

szerepel a tervek között, melynek időpontja még nem került véglegesítésre.  
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Az alapítvány 2018. évi támogatás:              100.000 Ft  

A szervezet működésének  összköltsége:          1.200.000 Ft 

Saját bevétel:                 400.000 Ft     

Egyéb forrás:                  600.000 Ft 

2019. 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, legyen az jutalmazás vagy hátrányos  helyzetű 

tanulók programjainak megvalósításának támogatása. 

 

2018. évi eredmények: 

A tavalyi évben a POR LINGVO Alapítvány az alábbi programok megvalósulásában segítette 

a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláját. Minden 

tanévben rendez az iskola valamilyen sportvetélkedőt, már nemcsak a futball, hanem a kosár 

és röplabdabajnokságok is nagyon népszerűek a tanulók körében. E versenyek 

megrendezéséhez és a jutalmak megvásárlásához is ad anyagi támogatást az alapítvány. Az 

alapítvány már több éve, nemcsak a tanulókat, hanem a dolgozókat is „jutalmazza” . 

Balmazújvároson tölthettek el egy kellemes délutánt, ahol a Munkácsy Kiállítást tekintették 

meg mindenki nagy-nagy örömére. Az alapítvány a belépőjegyek vásárlásával tudta segíteni 

az iskola dolgozóit. 2018 őszén Gyöngyösre látogattak el, valamint Kékestetőre. Évek óta 

pályáznak a Rákóczi Szövetség által kiírt diákutaztatási programokra, a kirándulások 

megvalósításához az alapítvány is hozzájárul. Ezeknek a kirándulásoknak a legfőbb célja a 

határon túli magyar iskolákkal való közös ünneplés.  Az alapítvány minden ilyen 

megemlékezésnél támogatja az intézményt, múzeumi belépőjegyek, az emlékezés 

koszorúinak megvásárlásával.  A végzősök ballagási ünnepségén az ajándékok 

megvásárlásában is segítséget nyújt az intézménynek.  A tanévzárón a jutalomkönyvek egy 

részét is az alapítvány biztosította a diákok számára. A karácsonyi és húsvéti kézműves 

foglalkozás alapanyagainak megvásárlásához is jelentősen hozzájárult. A diákok ezeket az 

alkotásokat Polgár város lakóinak ajánlották. Az idei farsang mottóját a „Mesék a JAGSZI-

ban” adta, melynek jutalmazása szintén az alapítványnak köszönhető, de számos program 

megvalósulását segítette már. 2018. február 11-én „Gasztronómia nap a JAGSZIBAN” teljes 

költségét állta az alapítvány. Egy hasonló napot szeretnénk ismét megvalósítani jelen pályázat 

sikeressége esetén. 

 

 

A 2019. évi  pályázott cél megnevezése: 

A város értékeinek, étéktárának bemutatása, átadása a középiskolás korosztály számára. 

 

A pályázott cél ismertetése: 

Az intézmény, a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája POR 

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

nyelvtanulást. Majd bővült az alapítvány célkitűzése, hogy minél több gyermek részesülhessen 

az alapítvány támogatásából, legyen ez jutalmazás vagy hátrányos helyzetű tanulóknak 

szervezett programok támogatása stb. Az elmúlt években számos rendezvényt, kirándulást, 

diákkezdeményezést támogatott az alapítvány. Az egészséges életmóddal kapcsolatos 
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vetélkedőt, 24 órás focibajnokságot, de farsangi és karácsonyi rendezvényeket sem tudnák 

olyan színvonalon szervezni a diákok, ha az alapítvány azt nem támogatná. 

Jelen pályázat szorosan összefügg az értékek, hagyományok átadásával, ápolásával. Sajnos a 

tanulók, de mondhatni azt is, hogy a tanulók szülei sem tudják, hogy az ünnepeknek milyen 

történelmi vonatkozásai vannak. A hagyományokat nem örökítik át a generációk számára.  

A Polgári Települési Értéktár nemcsak kulturális örökségben bővelkedik, hanem agrár-és 

élelmiszergazdasági kategóriában, gasztronómiában is gazdag. 

Polgár városában nagyon összetartó, főleg nyugdíjasokból álló embereket szeretnének 

meghívni az intézménybe, hogy a csigatészta készítés rejtelmeivel, módszereivel ismertessék 

meg a diákokat. Egy napot szeretnének erre szánni, hogy több generáció együtt (nagyszülők, 

szülők, unokák) „pencergessen” csigát. Ezen  alkalommal természetesen felhasználnák a saját 

maguk készített tésztát, hiszen tervezzik, hogy a Polgári Értéktárba felvett hurka-pite 

gasztronómiai különlegességet elkészítik és közösen el is fogyasztják. 

A munkára nevelés az utóbbi évtizedben nagyon jelentéktelenné vált, bár főleg a családban 

kellene ezeket a tevékenységeket megtanulni, de az iskoláknak is nagy szerepük volt régen a 

munkára nevelésben. A gyakorlati és technika oktatást felváltotta az informatika, mely nem 

minden szempontból kedvez a közösségi élet kialakításában. 

 

A projektet két napra tervezik kb. 60-70 fő részvételével: 

1. nap Csigatészta készítése a polgári nyugdíjasok bevonásával. 

2. nap Csontleves készítése (csigatészta levesbetéttel), májas hurka és hurka-pite készítése, 

krumplis dübbencs sütése 

A projekt az iskola érdeklődő szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulóival és természetesen 

a pedagógusok segítségével lesz megvalósítva. A projekt egy részével, a csigatészta készítéssel 

versenyre hívják a tanulókat. A zsűri természetesen a nyugdíjasokból álló csapat lesz, akik 

megtanítják ezt a különleges népi hagyományt. Egyforma eséllyel vesz részt minden tanuló a 

megmérettetésen. Ha verseny van, akkor jutalmazásnak, helyezésnek is lennie kell. A legjobban 

„pencergető” diákok jutalmazásban részesülnek. 

Az iskolában is érezhető a munkanélküliség, a gyerekek szüleinek egyre nagyobb kihívást jelent 

a mindennapos megélhetés. Szomorú gyermeksorsokkal találkoznak, azoknak a száma 

kevesebb, akik rendezett családi körülmények között élnek. Ezzel a projekttel is szeretnének 

egy kis színt vinni a családok, gyermekek életébe, hisz sok esetben oly kevés inger éri őket, 

egyetlen szórakozási lehetőségük a tévénézés. Ezzel a programmal is szeretnének hozzájárulni 

a családok hétköznapi problémájának, egyhangúságának kizökkentéséhez, amely egy kis 

kikapcsolódást, szórakozást és egyben tanulást is nyújt számukra. S nem utolsó szempont 

néprajzi értékek, hagyományok, kultúrák megismertetése és átörökítése.  

 

A program tervezett időpontja: 

2019. szeptember október 14-15. 

 

Az alapítvány 2018. évi támogatás:                        --- Ft 

A szervezet működésének  összköltsége:             116.000 Ft 

Saját bevétel:                         - 

Egyéb forrás:                          - 

2019. évi igényelt pénzösszeg:                                 116.000 Ft 

 

2018. évi önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolása 

„Polgár Városért” Alapítvány  
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2018. évben az Önkormányzat 1.400 e Ft támogatást utalt az Alapítvány részére a 29/2018 

(III.29) sz. határozat alapján. 

A beszámoló és a teljes dokumentáció benyújtásra került. Az Alapítvány 2018. évben 2.872 e 

Ft bevételt ért el, ebből 1.400 e Ft az Önkormányzat támogatása, 253 e Ft Szja 1 %, 1.219 e Ft 

magánszemélytől kapott hozzájárulás (rendezvények bevételei: bögre eladás, kóstolójegy, 

tombola értékesítés bevétele).  

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

záróegyenlege 14.110 Ft volt. 

Az összes kiadás 3.065 e Ft volt, melynek jelentős része 2.968 e Ft igénybe vett szolgáltatásként 

szerepel a főkönyvi kivonatban. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy olyan 

beszerzések is igénybevett szolgáltatásként kerültek lekönyvelésre, amelyek helyesen 

anyagköltségek vagy reprezentációs költségek lettek volna. (pl. bögre, kínálókosár, sertéshús) 

A támogatás jelentős része 1.335 e Ft a Hurka-pite fesztivált finanszírozta, újévi bögrék 

költsége 420 e Ft volt. A bögrék a rendezvények során értékesítésre kerültek.  

2018. 12. 31-én 86 e Ft pénzeszköz volt a házi pénztárban, és 457 e Ft volt a bankszámlán.  

Az ellenőrzés megállapításai: 

Az alapítvány a Hurka-pite fesztivál, valamint az Újévi köszöntés keretében vendégül látta a 

város polgárait, továbbá bögre és naptár kerültek eladásra. 

A reprezentációt és az üzleti ajándékot terhelő adókötelezettség szempontjából kivételes 

szabályok vonatkoznak az Szja-tv. 70. §-ának (2a) bekezdésében meghatározott szervezetekre, 

köztük alapítványra. Mentes az adó alól az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 

százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján 

meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége 

érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 

százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja 

meg. Az adókötelezettség alá eső érték után az adóévre elszámolt éves összes bevétel 

megállapítása hónapjának kötelezettségeként kell teljesíteni a bevallási és adófizetési 

kötelezettséget.  

Az alapítvány összes ráfordítása 3.065 e Ft volt, azaz ennek a 10 %-áig, 306 e Ft-ig adómentes 

a reprezentáció. Az efölött nyújtott reprezentáció 2019. május hóban válik adókötelessé. 

A reprezentációként kezelendő tételek nem érték el az adómentes határértéket, ezért az 

alapítványnak adófizetési kötelezettsége nem áll fenn 2019. évben.  

Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 

Az alapítvány a 29/2018 (III.29) sz. határozat alapján 100.000 Ft támogatásban részesült 

általános működésre, a szerződés 2018.04.12-én került aláírásra. 

A beszámoló és a teljes dokumentáció átadásra került. Az alapítvány összes bevétele 1.050 e Ft 

volt, ebből 150 e Ft önkormányzati támogatás, 347 e Ft jótékonysági belépő bevétele, 436 e Ft 

cégektől kapott támogatás, 118 e Ft Szja 1%. 
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Az alapítvány összes kiadása 1.200 e Ft volt, ebből 649 e Ft a „Jótékonysági est” költsége, 410 

e Ft oktatás-továbbképzés költsége. Az önkormányzati támogatásból bioptron lámpa került 

beszerzésre, az eszközt a tárgyi eszközök között tartják nyilván. 

A beszámolóban sem a 2017. évi sem a 2018. évi maradvány nem szerepel.  

Az ellenőrzés megállapítása szerint a támogatással történő elszámolás szabályos. 

„POR LINGVO” Alapítvány 

Az alapítvány 2018. évben nem részesült önkormányzati támogatásban. A 2017. évben nyújtott 

önkormányzati támogatás elszámolásakor a 2018. január 1-i  bankszámla egyenleg összege 

213.911 Ft volt. Ezen túlmenően a betétként elhelyezett összeg 177.212 Ft volt, mely az SZJA 

1 %-ából befolyt bevételek lekötéséből származott. Év közben önkormányzati támogatási 

kérelem a szervezet által nem került benyújtásra. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésére és döntés meghozatalára.  

Polgár, 2019. március 21. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

   Határozati javaslat 

   …../2019. (III. 28.) sz. határozat 

   

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

alapítványok 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és az 

alapítványok részére nyújtandó 2019. évi önkormányzati támogatásra 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A Képviselő-testület az alapítványok 2018. évi működéséről 

szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

2./ A Képviselő-testület az alapítványok 2019. évi támogatására, az 

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) 

önkormányzati rendeletében jóváhagyott 2.155.000 Ft 

keretösszeget az alábbiak szerint osztja fel:  

 

- Polgár Városért Alapítvány részére:  ………… Ft 

 

-  Polgár és Térsége Egészségügyéért    

Alapítvány részére:               ………… Ft 

 

    -  POR LINGVO Alapítvány részére:  …………. Ft 

    Összesen:       2.155.000 Ft 
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3./ A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek vezetőit az 

elszámolás ellenőrzése során tett megállapításokhoz 

kapcsolódóan intézkedési terv készítésére, a hiányosságok 

megszüntetésére, illetve az elszámolási kötelezettséget nem 

teljesítő szervezeteknél az adatszolgáltatás pótlására. 

 

4./  A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár 2019. évi rendezvénytervében szereplő „Polgári Hurka-

Pite” Fesztivál előirányzatából 1.103.994 Ft-ot átcsoportosít a 

rendezvényhez kapcsolódóan LEADER pályázatot benyújtó 

Polgár Városért Alapítványhoz. Az előirányzat kizárólag erre a 

célra használható fel, az éves támogatástól elkülönített 

elszámolási kötelezettség mellett.  

 

5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 

tájékoztassa az érintetett alapítványokat. 

         

Felelős: Tóth József polgármester 

         Határidő: 2019. április 10. 
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1. számú melléklet 

 

Alapítványok önkormányzati támogatás mértéke  2014-2018 évekre és 

javaslat a 2019. évi támogatás mértékére 

 

 

 

 

Szervezet 

megnevezése 

  

Önkormányzati támogatás (Ft) 

 

 

2014. évi   

támogat

ás 

 

2015. évi  

támogatás  

 

2016. évi 

támogatás   

 

2017. évi  

támogatás 

 

2018. évi  

támogatás 

 

2019. évi 

igényelt 

támogatás   

 

2019. évi 

javasolt 

támogatás 

Polgár Városért 

Alapítvány 

 

- 

Költségvetési 

rendelet 

alapján 

1.500.000 Ft 

 

1.200.000 

 

1.500.000 

 

1.400.000 
 

1.950.000 

 

1.950.000 

Polgár  és Térsége 

Egészségügyéért 

Alapítvány 

 

- 

 

- 
  

190.000 

   

200.000 

 

100.000 
 

200.000 

 

150.000 

POR LINGVO 

Alapítvány 

 

- 

Polgármesteri 

hatáskörben 

39.000 Ft 

    

110.000 

  

 149.000 

 

- 
 

116.000 

 

55.000 

 

Összesen: 

 

- 

 

1.500.000 

 

1.500.000 

 

1.849.000 

 

1.500.000 

 

2.266.000 

 

2.155.000 

 

 


