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Tisztelt Képviselő-testület! 

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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 21.) 

önkormányzati rendeletében az Alapítványok támogatására 1.500.000 Ft keretösszeget hagyott 

jóvá. Önkormányzati támogatási igényre egy alapítvány nyújtott be kérelmet. 

 

A Képviselő-testület a 26/2019. (III. 28.) sz. határozatában a Polgár Városért Alapítvány részére 

1.950.000 Ft, a Polgár és Térsége Egészségügyért Alapítvány részére 150.000 Ft, a POR 

LINGVO Alapítvány részére 55.000 Ft önkormányzati támogatást hagyott jóvá.  

A Polgár Városért Alapítvány részére a 26/2019.(III.28.) sz. Kt határozat alapján 1.103.994 Ft-

ot csoportosított át a 2019. évi Hurka-Pite Fesztivál megrendezéséhez, továbbá a 75/2019. 

(VII.25.) sz. Kt határozat alapján 200.000 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújtott. 

Az alapítványok 2019. évi támogatásának belső ellenőrzés keretében történő felülvizsgálata 

2020. évben a pénzügyi források szűkössége miatt nem került beépítésre az ellenőrzi tervbe. 

Emiatt a szervezete képviseletére jogosult felelős vezetők az elszámoláshoz kapcsolódóan az 

alábbiak szerinti nyilatkozatot tették: „ ….. szervezet vezetőjeként nyilatkozom arról, hogy 

2019. évben nyújtott támogatás összegét teljeskörűen a támogatási szerződésben meghatározott 

célra fordítottuk. A felhasználás során a számviteli és pénzügyi jogszabályi előírásoknak 

megfelelően a bizonylati fegyelem betartásával jártunk el. A támogató felé benyújtott 1.-és 

2.sz., mellékletben, valamint a szöveges kiegészítésben foglaltak a valóságnak megfelelnek, a 

szervezet könyvelési adataival, a könyvelés alapjául szolgáló eredeti alapbizonylatokkal 

alátámasztottak.” 

Az elszámolás részeként jelen előterjesztés 2. és 3.számú melléklete került kitöltésre a 

szervezetek által.  

Az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló keret alapján a 2020. évi támogatásokra 

az 1. sz. melléklet alapján teszek javaslatot.  
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 „Polgár Városért”  Alapítvány 

„Polgár Városért” Alapítvány 1994. évben, 15 alapító taggal jött létre. 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 döntéshozó szerve az alapítók által létrehozott öt tagú kuratórium. 

 

2019. évi eredmények: 

Az alapítvány céljának 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 5 tagú kuratórium tárgyévben 6 alkalommal ülésezett (ebből két alkalommal az érintett 

szervezetek bevonásával, kibővített ülést tartott). Az ülésen minden alkalommal részt vettek az 

alapítók és egyben az Önkormányzat képviselő-testülete nevében a város polgármestere és 

alpolgármestere, valamint a város jegyzője. Ezen alkalmak során a kuratórium előkészítette az  

Alapítványt érintő 3 kulcsrendezvény koncepcióját, egyeztetett az érintett szervezetekkel, 

intézményekkel, meghatározta, összeállította az operatív feladatokat. 

Alapítványunk 6. alkalommal rendezte meg 2019. április 6.-án a „Polgári Hurka-pite” 

fesztivált, mely az előző évekhez hasonlóan - az esős idő ellenére- sikeres volt, újabb identitást 

erősítő közösségi élménnyé vált. Az elnevezésben jelzett gasztronómiai különlegességet 

bemutató, disznótoros étkekhez színpadi kulturális élmény, húsvéti kirakodó vásár társult. A 

rendezvényen a városlakókon kívül, a környező települések érdeklődői, Polgárról 

elszármazottak is szép számmal vettek részt. Az előző évekhez viszonyítva megállapítható, 

hogy ez alkalomból jobb, eredményesebb volt az eseményről tájékoztató média és egyéb 

hírközlési eszközök adta lehetőségek kihasználása. 

2019. augusztus 18.-án az 1890-ben felállított Mária szobor felújítása után ennek 

átadására került sor: a Kolozsvári úti „kerti Mária” immár a templomkertben kapott új helyet, 

Polgár város lakói egészének ajánlva. A helyi érték megmentése, felújításának lebonyolítása a 

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület nevéhez fűződik. Az értékmentes széleskörű 

közadakozással és együttműködéssel valósult meg. A szponzorok és az ünnepség rendezői 

között volt az Alapítvány, az Önkormányzat, valamint az állandó partnereinknek számító 

Római Katolikus Egyházközség, a Települési Értéktár, és az Ady Endre Művelődési Központ 

és Könyvtár. 

2019. augusztus 13.-án a polgári Kálvária-kápolna felállításának 250. évfordulójára 

emlékeztek. A kápolnában a polgáriak által közreadott imakönyv-kiállítás került megnyitásra, 

a helyszínen este a Savaria Barokk Zenekar szabadtéri koncertjét hallgatták meg a résztvevők. 

Az ünnepség szponzora az Alapítvány és a polgári Római Katolikus Egyházközség volt. A 
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rendezvény előkészítésében a korábban említett civil közösségek tagjain kívül a 

Városgondnokság munkatársai is részt vettek. 

Mindhárom rendezvény sikeresen szolgálta az Alapítvány törekvéseit, a lokálpatrióta identitás 

erősítését, a helyi közösségi ügyek erkölcsi és anyagi támogatását, a civil szervezetek, 

költségvetési szervek, gazdasági szervezetek közös ügyek mentén történő együttműködését. 

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

Az alapítvány bevételeinek jelentős része önkormányzati támogatás 3.253.994 Ft, lakossági 

támogatás 885.500 Ft, SZJA 1 %-ból 210.496 Ft bevételt kapott a szervezet. 

2019-ben három jelentősebb városi rendezvényt szervezett az alapítvány, melynek költségei az 

alábbiak szerint alakultak:  

1. Polgári Hurka-Pite Fesztivál melyek összes költsége 3.604.496 Ft volt. 

2. Mária szobor felújításra az Alapítvány 500.000 Ft-tal támogatta a Polgári Lokálpatrióta 

Mozgalom Egyesületet. 

3. A Polgári Kálvária-kápolna felállításának 250. évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepséghez az Alapítvány 232.000 Ft-tal járult hozzá.  

Az Alapítvány a LEADER Helyi felhívások VP program keretében pályázatot nyert 1.999.982 

Ft összegben a VI. Polgári Hurka-Pite fesztivál megrendezésére, az elszámolás benyújtásra 

került, ellenőrzés folyamatban van, elfogadás után várják az támogatás kiutalását. 

 

2020. évi pályázott cél ismertetése:  

1. VII. „Polgári Hurka-pite” Fesztivál megrendezése*(koronavírus járvány miatt elmarad) 

2. „Emlékezzünk régiekről” pedagógusnapi rendezvény 

3. Közreműködés a helyi értéktári dokumentáció összeállításában, bemutatásában 

4. Helyi közösségi ügyek támogatása 

5. Működési költségek 

1.  2020.  a koronavírus járvány miatt a 2020. április 4-re tervezett VII. Hurka-Pite fesztivál 

elmarad. 

2.  2020. június 6-án „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 képviselteti magát a debreceni 

székhelyű „Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület”, mely a „Pedagógusok arcképcsarnoka” 

című, immár 18 kötetében, határon belüli és határon túli, 2048 pedagógusportré 

közreadásával büszkélkedik. A kiadványok 15 polgári pedagógusportrét is tartalmaznak. A 

rendezvényen a 15 helyi 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.  
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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.  

 Szponzorálja Szabó Mihályné Pete Margit helyi amatőr költő „Cseperedő” című 

gyermekvers kötetének megjelenését, melyhez a polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola alsó tagozatos tanulói készítettek illusztrációkat. Az amatőr költő több éve ír 

gyermekverseket, melyek több gyermek folyóiratban folyamatosan jelen vannak. Versei 

a „Poet.hu” című honlapon az olvasói nézettség és tetszésindex legmagasabb szintjét 

képviselik. A könyv jelenleg nyomdában van, elkészültének várható időpontja 2020. 

március 30. 

 Polgár sporttörténete/ A polgári PIAC 100 éves története(?)  kiadvány elkészültének 

segítése, szponzorálása. Az anyaggyűjtés 2 éves munkáját, szerkesztését Nábrádi 

Benedek újságszerkesztő vállalta, s ez év végére befejezi. A nyomdai munkálatokat 

legkésőbb 2020 végén meg kell rendelni. A könyv elkészültének végső határideje 2021. 

áprilisa. 

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

valamilyen szellemi munkával hozzájárultak Polgár hírnevének öregbítéséhez, illetve 

maradandót alkottak. 

 Nábrádi Benedek szerkesztői munkájának szponzorálása 

 Pete Margit könyvkiadásának támogatása; szerzői tevékenységének szponzorálása ( a 

300 pld.-ban megjelenő könyvből a köteles példányok levonása után 141 könyv a 

szerzőt, 140 pedig az Alapítványt illeti. 

 A „Pedagógusok arcképcsarnoka” című kiadvány szponzorálása 

 

A program tervezett időpontja: 

1. „ Emlékezzünk régiekről” 2020. június 6. 

2. Helyi értékek felkutatása, bemutatása: Pete Margit: Cseperedő című verseskötetének 

elkészülte: 2020 március 30. Könyvbemutató: 2020. május; 

A polgári PIAC 100 éves története, megszerkesztés 2020. második fele (legkésőbb november 

vége); nyomdai könyvmegrendelés:2020. II. féléve (legkésőbb december közepe) 

Könyvbemutató: 2021. május     

3. Hely közösségi ügyek támogatása: igény szerint, folyamatosan 

„ Pedagógusok arcképcsarnoka” kiadvány szponzorálása: 2020.április 

 Nábrádi Benedek szerkesztői munkájának szponzorálása:2020.végén 

4. Működési költségek: folyamatos kifizetések 

Az alapítvány 2019. évi támogatás:           1.950.000 Ft  

A szervezet működésének  összköltsége:          3.200.000 Ft 

Saját pénzösszeg:              50.000 Ft     

Egyéb forrás:              2.150.000 Ft  

 ebből adó 1 %-a               200.000 Ft 

LEADER pályázat            1.950.000 Ft 

2020. évi igényelt pénzösszeg:                              1.000.000 Ft 
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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.  

 

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

Az önkormányzat a szervezet részére a 2019. évben 461.100 Ft összegű támogatást nyújtott. A 

térségben 4 önkormányzat, összesen 380.000 Ft, magánszemélyek 40.000 Ft, Polgári 

Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 127.800 Ft, helyi vállalkozások 200.000 Ft összegű 

támogatást nyújtottak. Az Alapítvány a támogatások összegét SONOST 2000 típusú 

csontsűrűség-mérő rendszer vásárlására fordította. A készülék bruttón beszerzési ára 1.860.550 

Ft volt. A csontsűrűség-mérő eszközt az Alapítvány térségi szintű hasznosításra a PÉTEGISZ 

Nonprofit Zrt. részére átadta. Azóta több alkalommal történt szűrővizsgálat a lakosság 

egészségi állapotának felmérése és prevenció céljából az érintettek megelégedésére. 

 

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. 

 

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

Az Alapítvány részére Polgár Város Önkormányzata 55.000 Ft összegű támogatást nyújtott. 

2019. november 11-én a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája Gasztronómiai Napot rendezett. A rendezvény célja volt a város értékeinek, 

értéktárának bemutatása és átadása a középiskolás korosztály számára. Ezen a napon nemcsak 

hagyományos polgári ételeket készítettek el a tanulók, hanem részletes információkat kaptak – 

és személyes látogatást is tettek – a polgári templomokba. A támogatást az ételek – kétfajta 

töltött káposzta, gombócleves, krumplis dübbencs – hozzávalóinak megvásárlására, 

felhasználására fordították. A támogatás összegéből 5.000 Ft-ot bankköltség részbeni 

kiegyenlítésére használtak fel.  

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

kiegészítésére és döntés meghozatalára.  

Polgár, 2020. március 18. 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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   Határozati javaslat 

   …../2020. (III. 26.) sz. határozat 

   

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

alapítványok 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és az 

alapítványok részére nyújtandó 2020. évi önkormányzati támogatásra 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A Képviselő-testület az alapítványok 2019. évi működéséről és a 

2019. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásáról 

szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

2./ A Képviselő-testület az alapítványok 2020. évi támogatására, az 

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) 

önkormányzati rendeletében jóváhagyott 1.500.000 Ft 

keretösszegből  Polgár Városért Alapítvány részére 1.000.000 Ft 

összeget hagy jóvá.    

 

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

tájékoztassa az érintetett alapítványt. 

         

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 
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1. számú melléklet 

 

Alapítványok önkormányzati támogatás mértéke  2015-2019 évekre és 

javaslat a 2020. évi támogatás mértékére 

 

 

 

 

Szervezet 

megnevezése 

  

 

2015. évi  

támogatás  

 

2016. évi 

támogatás   

 

2017. évi  

támogatás 

 

2018. évi  

támogatás 

 

2019. évi  

támogatás 

 

2020. évi 

igényelt 

támogatás   

 

2020. évi 

javasolt 

támogatás 

Polgár Városért 

Alapítvány 

Költségveté

si rendelet 

alapján 

1.500.000 

Ft 

 

1.200.000 

 

1.500.000 

 

1.400.000 

 

1.950.000 
 

1.000.000 

 

1.000.000 

Polgár  és 

Térsége 

Egészségügyéért 

Alapítvány 

 

- 

  

190.000 

   

200.000 

 

100.000 

 

150.000 
 

----- 

 

----- 

POR LINGVO 

Alapítvány 

Polgármest

eri 

hatáskörben 

39.000 Ft 

    

110.000 

  

 149.000 

 

- 

 

55.000 
 

----- 

 

---- 

 

Összesen: 

 

1.500.000 

 

1.500.000 

 

1.849.000 

 

1.500.000 

 

2.155.000 

 

1.000.000 

 

1.000.000 

 

 


