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Szám:  241- 104 /2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013.  május 31-i  rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány 

támogatási szerződés módosítása 
 
Előterjesztő: Vincze József polgármester. 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző  
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés        X 
 
   zárt ülés         
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012-ben a település polgármester lemondott jutalmáról és kérte a testületet, hogy ezzel az 
összeggel a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítványon keresztül az un. Kántor 
ház felújítási költségeit támogassa. A 2012. május 3-án kelt támogatási szerződés értelmében 
az alapítvány 584.000 Ft-ot kapott fenti célra. A szerződés 4.1. pontja értelmében 2012. 
december 31-ig kellett volna felhasználnia az összeget és a tárgyévet követő február 15-ig 
elszámolnia. 
Az Alapítvány ezen előzmények után 2013. május 10-én kérelmet terjesztett elő 
önkormányzatunkhoz, melyben jelezte, hogy az összegből 359.250 Ft-ot tudtak felhasználni 
(tervezés, dokumentációhoz szükséges tulajdoni lap, helyszínrajz költsége), a fennmaradó 
224.750 Ft a számlájukon van. Jelezték, hogy  az építkezés várhatóan 2014. tavaszán tud 
elkezdődni anyagi és egyéb okok miatt. 
A támogatási szerződés értelmében a fel nem használt összeget vissza kellene utalnia az 
alapítványnak, de megítélésem szerint nem ez az önkormányzat célja, hiszen amennyiben a 
fedezet rendelkezésre áll és reális esélye lesz a kántorház felújításának, úgy megkezdik a 
beruházást. 
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Mindezek alapján javaslom a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá az elszámolási 
határidő 2014. december 31-ig történő módosításához, meghosszabbításához és fogadja el a 
határozati javaslatot. 
 

Határozati javaslat: 
                                           …/2013.(V.31) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és 
hozzájárul ahhoz, hogy a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány az un. 
Kántorház felújítására biztosított 2012. évi céltámogatási összeg   felhasználásáról  
(224.750 Ft) 2014. december 31-ig számoljon el. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés fentiek szerinti 
módosításához. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják: Alapítvány, pü. vezető 
 
Alsónémedi, 2013. május 28. 
 
 
       Vincze József 
       polgármester  
Az előterjesztés törvényes: 
 
  
   Dr. Percze Tünde 
         jegyző  
 
 
 


