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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

A Bánki Evangélikus Egyházközösség kérelme II. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. július 19-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Bánki Evangélikus Egyházközösség azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 
Rétsági Evangélikus Gyülekezet imaházának karbantartási munkáit 500.000 Ft-tal támogatni 
szíveskedjenek. 
 
Indokolásuk szerint külső és belső karbantartási munkák váltak szükségessé. A gyülekezet ke-
vés hívet számlál, aki többségükben nyugdíjasok. A hívek is lehetőségeikhez mérten támogat-
ják a munkákat, de ennek mértéke nem elegendő.  
 
A Képviselő-testület május havi ülésén a kérelmet kiegészítésre visszaadta. A részletes költ-
ségvetés elkészült, az előterjesztéshez csatolom.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2017. július 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                     Fodor Rita Mária 
                                                                                                             jegyző általános helyettese 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

142/2017. (V.26.) számú határozata 
 
 
Tárgya: Bánki Evangélikus Egyházközösség kérése 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánki Evangélikus Egyházkö-
zösség kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az evangélikus imaház karbantartási munkáit jelenleg nem támogatja.  In-
dokolt műszaki szükségesség és ehhez kapcsolódó részletes költségvetés benyújtása után 
tudja a kérést érdemben elbírálni.  
 
 
Határidő: 2017. június 09. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Hegedűs Ferenc sk. dr. Varga Tibor sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  

 
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat 

 
 

„A” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (VII. 19.) számú határozata 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánki Evangélikus Egyházkö-
zösség kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az evangélikus imaház karbantartási munkáit ………… Ft-tal támogatja.  A 
határozat mellékletét támogatási szerződét jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc pol-
gármestert annak aláírására. 
 
 
 
Határidő: 2017. ………………………… 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
„B” változat 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (V.26.) számú határozata 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánki Evangélikus Egyházkö-
zösség kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az evangélikus imaház karbantartási munkáit nem támogatja.   
 
 
Határidő: 2017. ……………………. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester 
– és a ……………………………….. – képviselő: …………………….. – között (továbbiak-
ban: Támogatott) ………………………. biztosított önkormányzati támogatás felhasználá-
sa tárgyában: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../……. (…..) 
számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a 
……………………………. részére ……….. Ft, azaz …………………………. forint önkor-
mányzati támogatást biztosít.  A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 
…………………... 
 
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 
 - ………………………………….    ………….. Ft 
- ………………………………….    ………….. Ft 
 
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás a megállapodás alá-
írását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
 
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás két egyen-
lő részben, az első rész az I. félévben, a második rész a július 1. napot követően vehető 
igénybe. A támogatás második része akkor fizethető ki, ha Támogatott a támogatás  
első részével maradéktalanul elszámolt.  
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3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Támogatottnak az 
…………………………………….  vezetett …………..-……………..-……………. számú 
számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 
 
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megje-
lölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás 
összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támo-
gatás kiutalását követő  
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 30 napon belül kell elszámolni. 
 
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 6 hónapon belül kell 
elszámolni. További támogatás az elszámolás lezárását követően folyósítható. 
 
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illet-
ve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a hely-
színen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. tör-
vény (Számviteli Törvény) előírásainak. 
 
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormány-
zatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg fo-
lyósítása felfüggesztésre kerül.   
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a 
támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat; 
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, 
támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza 
(www.retsag.hu); 
- a Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásá-
val kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hoza-
talát külön törvény közérdekből elrendeli; 
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81.§ (4) bekezdése alapján 
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumok-
ban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) be-
következett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szer-
ződés módosítását kezdeményezni; 
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizeten-
dő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 
 
 
8.)* Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásai-
nak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs. 
Magánszemély támogatott esetében a 8. pont törlendő 
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
10). Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
11). A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értel-
mezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag 
aláírták. 
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Rétság, 2017. ……………………………………… 
 

 
 
Hegedűs Ferenc        …………………….   

                                      polgármester                                                      Támogatott  
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 201.. ……………… …. 
 
 
……………………………………………. 
        pénzügyi ellenjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 




















	03-2017-07-19_evang=E9likusok_k=E9relme_=FAj_=E9s_r=E9gi
	03-2017-07-19_evang=E9likusok_k=E9relme_k=F6lts=E9gvet=E9s

