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7  .  N a p i r e n d  
 

 
E LŐT E R J E S Z T É S  

a Tolmács Sportegyesület támogatás iránti kérelme  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hajnis Károly 2657 Tolmács, Sport u. 5. szám alatti lakos, a Tolmács Sportegyesület képviseletében a 
Sportegyesület támogatása iránti kérelmet nyújtott be. 
Kérelmét azzal indokolta, hogy az ez évre adott 200.000 Ft támogatás elfogyott, főként a 110.000 Ft értékű 
javítási költség miatt, amit a fűnyírótraktoron kellett elvégezni. Bár más támogatóik is vannak, de ők csak 
sportszerekre és utazás finanszírozásra adják a támogatásukat. A hivatalos MLSZ költségekre, és bírói, 
valamint orvosi költségekre már nincs keret. Ez körülbelül 50.000 Ft kiadás lenne. Ezúton is szeretné 
megköszönni a Képviselő-testület eddigi támogatását.  
 

            Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) helyi rendelet 
kimondja, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott 
előirányzatai terhére céljelleggel támogatást nyújthat. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében 
erre a célra  100.000 Ft támogatási keret áll rendelkezésre, melyből 84.000 Ft kifizetés történt. 

            A kérelemhez csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján kiállított összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot is, mely a 
kérelemmel együtt benyújtásra került. 
Az önkormányzati rendelet kimondja, hogy az Önkormányzat a Támogatottal írásban támogatási 
megállapodást köt, melynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a támogatás 
felhasználásának időpontját, a teljesítés, illetve az elszámolás határidejét, módját. 
 
Tolmács, 2015. november 19. 
 
 Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
 
....... /2015. (XI…..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület  költségeinek támogatására 
irányuló kérelmét megtárgyalta, és a hivatalos MLSZ költségeket, valamint a bírói és orvosi költségekre az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.)  önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint …………. Ft összeg támogatást nyújt.  
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott képviselőjének, Hajnis Károly részére készpénzben 
kerül kifizetésre. A támogatás kifizetése egy összegben történik. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2015. december 31. 
A támogatás felhasználásának a hivatkozott önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti elszámolási 
határideje: 2016. január 31. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó, az e határozatnak megfelelő 
támogatási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: kérelmező értesítése azonnal 
Felelős: polgármester 


