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Iktatószám: SZ/293/12/2011.
Elıterjesztés a Péceli Petıfi Sándor Férfikórus
támogatása tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület!
A 2010-es esztendıben 100. évfordulóját ünneplı Péceli Petıfi Sándor Férfikórus azzal a
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy egy szerény összeggel támogassa a kórus
mőködésének feltételeit. A kórus rendszeres résztvevıje a város rendezvényeknek, ebben az
esztendıben is meg kívánják ırizni a „Fesztiváldíjas énekkar” besorolást.
A támogatási összeg biztosítása mellett a kórus kéri, hogy a Lázár Ervin Városi Könyvtár és
Szemere Pál Mővelıdési Házban tartandó heti próbaalkalmak és az elıadások elıtti próbák
esetében mentesüljenek a terembérleti díj fizetése alól. Ez a teremhasználat alóli mentesítést a
kórus közvetett támogatásként kapná, mint annyi péceli szervezet és mővészeti csoport.
A közvetlen támogatás mértékeként 200 000 Forint, míg a közvetett támogatásként –
figyelembe véve a mővelıdési házban eddigi gyakorlatot – 2 X 3000 Ft. hetente, éves
becsléssel 9 hónapot figyelembe véve 240 000 Ft. összegő támogatást javaslok.
Határozati javaslat:
1. Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Péceli
Petıfi Sándor Férfikórus részére 200 000 forint támogatást nyújt a 2011. évi
költségvetés felhalmozási tartalék kerete terhére.
2. Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Péceli
Petıfi Sándor Férfikórus részére a kóruspróbák megtartásának biztosítása
érdekében 240 000 forint közvetett támogatást nyújt.
3. Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a Péceli Petıfi Sándor Férfikórussal kösse meg a fenti támogatásról szóló
támogatási szerzıdést.
TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS
amely létrejött egyrészrıl:
Pécel Város Önkormányzata 2119 Pécel, Kossuth tér 1.; képviseli: Szöllısi Ferenc
polgármester mint támogató (a továbbiakban Támogató),másrészrıl:
Péceli Petıfi Sándor Férfikórus Alapítvány 2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 27.
65600113-14100031 képviseli: Bisján Imre mint kedvezményezett (a továbbiakban
Kedvezményezett)
között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:
1. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett kérelmet nyújtott be a
Támogatóhoz az önkormányzati költségvetésbıl való támogatás elnyerésére.
2. A szerzıdés tárgya a Péceli Petıfi Sándor Férfikórus mővészeti tevékenységének,
a városi rendezvényeken történı közremőködés feltételeinek biztosításához,
rendezvényeinek megvalósításához való pénzügyi hozzájárulás az alábbiak szerint.
3. Támogató 200.000- Ft. azaz Kettıszázezer forint vissza nem térítendı támogatás
odaítélésérıl döntött a Kedvezményezett javára, az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésrıl szóló rendeletében.
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4. Támogató 240.000- Ft. azaz Kettıszáz negyvenezer forint közvetett támogatás
odaítélésérıl döntött a Kedvezményezett javára, a fellépések elıtti kóruspróbák
megtartásához szükséges terembérleti díj átvállalásával.
5. A támogatás nem használható fel a Kedvezményezettet terhelı adó, illeték, egyéb
közteher megfizetésére.
6. A támogatás a Kedvezményezettel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló személyek bérének, illetve díjának, valamint ezek
közterheinek kifizetésére kizárólag akkora arányban használható fel, amekkora
arányban a személy a támogatott program megvalósításához szükséges feladatot lát el.
7. A támogatás átutalására a jelen szerzıdés aláírását követıen, legkésıbb 2011.
március 31-ig sor kerül, a Kedvezményezett 65600113-14100031 számú
bankszámlájára.
8. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy
a. A támogatási összeg felhasználásáról elkülönített nyilvántartást készít és
arról 2012. január 1-ig teljes körő, összesített pénzügyi elszámolását a
Támogatónak megküldi. Jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése
súlyos szerzıdésszegésnek minısül, amelynek bekövetkezése esetén a
Támogató jelen szerzıdéstıl való elállásra jogosult. A Kedvezményezett az
ebben a pontban foglalt elszámolási kötelezettségének az általános forgalmi
adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13.§ (1) bekezdés 16. pontja, a
számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdése, valamint a
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek
megfelelı számlával köteles eleget tenni. A pénzügyi elszámolásra az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B § (1)-(4)
bekezdéseiben maghatározottak az irányadók. A Kedvezményezett tudomásul
veszi, hogy a támogatás felhasználása teljeskörően ellenırizhetı.
b. jelen szerzıdés alapján a támogatási összeg erejéig elszámolt költségeket más
támogató felé nem számolhatja el.
c. biztosítja annak feltételét, hogy a Támogató vagy az általa megbízott személy a
nyári napközis tábor ideje alatt és az azt követıen a támogatás felhasználását a
jelen szerzıdés aláírásától számított 5 évig ellenırizze. Ennek érdekében a
nyári napközis táborral kapcsolatos minden szerzıdést, számlát, bizonylatot és
más okiratot a jelen szerzıdés aláírásától számított 5 évig a Kedvezményezett
köteles megırizni, és lehetıvé tenni, hogy a Támogató, illetve képviselıje
azokba betekintsen.
9. Kedvezményezett jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy
- a szerzıdés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt
köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett.
- az államháztartás alrendszereibıl folyósított támogatásból eredı lejárt
tartozása nincs,
- nem áll csıd- , felszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt.
A Ptk. 81. § (4) bekezdése alapján, az, aki az államháztartás valamely alrendszerével
pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggı és a
Ptk 81. § (3) bekezdés alapján közérdekő nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást
nyújtani. A felvilágosítás oly módon is történhet, hogy az adatokat internetes honlapon
vagy hirdetményben teszi közzé. A felvilágosítás megtagadása esetén, vagy ha
felvilágosítást kérı szerint a tájékoztatás nem kielégítı, a törvényességi felügyelet
gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhetı.
10. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
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Törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás mőködtetésére vonatkozó
jogszabályok az irányadók.
11. A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a jelen szerzıdésbıl eredı
esetleges jogviták eldöntésére a Gödöllıi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
12. Jelen szerzıdés a Támogató aláírásával egyidejőleg lép hatályba.
13. A jelen szerzıdés egymással megegyezı két eredeti példányban
készült, melybıl egy-egy példány a Kedvezményezettet, illetve a Támogatót illetik
meg. A szerzıdı felek a jelen szerzıdésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat
elfogadják, és a szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, cégszerően írják
alá.
Pécel, 2011. április 26.
……………………………………….
Kedvezményezett
Petıfi Férfi Kórus Alapítvány-

Határidı:
Felelıs:

....………………………………………..
Támogató
Pécel Város Önkormányzata

2011. április 30.
Szöllısi Ferenc
Polgármester

Szöllısi Ferenc
polgármester
A döntéshez minısített többség szükséges (SZMSZ 38. § (2) t bekezdése alapján).
Az elıterjesztést készítette:
Gera Zoltán
Oktatási referens
Az elıterjesztést szakmai szempontból ellenırizte:
Jeney Erzsébet
irodavezetı
Jelen elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem
emelek.
Dr. Csizmadia Julianna
címzetes fıjegyzı
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