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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 2017. évben támogatási kérelmet 
nyújtott be 1 db babamelegítős inkubátor beszerzéséhez. A Képviselő-testület 30.000 Ft támo-
gatást szavazott meg az eszközbeszerzéshez. A támogatásról az államháztartáson kívüli forrás 
átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.23.) önkormányzati rendelet szerinti tartalommal 
megállapodást kötöttünk. 2017. december második felében az Egyesülettől az alábbi kérelem 
érkezett: 

„Egyesületünk ismételten köszöni azt az önzetlen támogatást amivel a Balassagyarmati 
kórház műszervásárlásához járultak hozzá. 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket,hogy a szerződésben rögzített időpontot egyesüle-
tünk nem tudja tartani ezért a műszer várható átadási határideje 2018.január vagy február. 
Amennyiben ez problémát jelent Önöknek,akkor egyesületünk az Önök által felajánlott ösz-
szeget visszautalja az Önök részére. 
Ha a műszer átadási időpontjának változtatása nem probléma Önöknek azt nagyon szépen 
megköszönjük és igyekszünk mihamarabb tájékoztatást adni a pontos átadás időpontjáról. 
 
Várjuk szíves válaszukat! 
 
Az egyesület minden munkatársa nevében kívánunk Önnek és a hivatal minden munkatár-
sának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet. 
 
Köszönettel: 
Nagy István 
elnök” 
 

A megállapodás 4. pontja alapján a támogatásról legkésőbb 2017. december 3. napig el kellett 
volna számolni. Az Egyesület elnöke arról tájékoztatott, hogy a határidőt nem tudják tartani. 
Kérik a Megállapodás 4. pontjának módosítását. 
 
Az Egyesület már nem először kapott támogatást Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testületétől, eddig minden esetben teljesítette elszámolási kötelezettségét. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. január 11. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2017. (IV.28.) számú határozata 
 
 
 
 
Tárgya: Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Egyesület a Moso-
lyért Közhasznú Egyesület kérelmét, azt támogatja. A támogatást, 30.000 forintot a Balassa-
gyarmati Kórház Gyermekosztálya részére babamelegítős nyitott inkubátor vásárlására kell for-
dítani.  

A támogatott civil szervezettel az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 
20/2013. (XI.23.) önkormányzati rendelet szerinti tartalommal megállapodást kell kötni. 
 
A pótelőirányzatot a 2017. évi költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megálla-
podást aláírja. 
 
Határidő:  2017. május 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Egyesület a Mo-
solyér Közhasznú Egyesület megállapodás-módosítási kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 114/2017. (IV.28.) Kt. határozattal jóváhagyott megálla-
podás 4. pontja szerinti elszámolási határidő 2018. március 16. napra módosításra kerüljön.  
 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodás 1. számú módosítását jóvá-
hagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 

Megállapodás 
1. számú módosítás 

 
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület – képviselő: Nagy István elnök – között 
a 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 
 

1.) Felek rögzítik, hogy a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2017. 
(IV.28.) Kt. határozatával 30.000 Ft támogatást biztosított a balassagyarmati kórház 
Gyermekosztályán elhelyezendő 1 db babamelegítős nyitott inkubátor beszerzésére. A 
támogatásról Megállapodás született, melynek 4. pontja kerül módosításra. 
 

2.) A Megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
4./ Támogatott tudomásul veszik, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban meg-
jelölt költségekre használható le. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás 
összegét elérő, a támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a tá-
mogatás kiutalását követen, legkésőbb 2018. március 16. napig kell elszámolni.  
 
 

      3.) A Megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul fennállnak. 
 
 
 
Rétság, 2018. ……………………………… 
 
 
 
 
………………………………………………                      ……………………………………………. 
    Hegedűs Ferenc polgármester                  Nagy István elnök 
 
 
 


