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Alpolgarmestere
Eloterjesztes
a KepviselO-testiilet reszere
a Karpataljai Magyar Foiskolaert Alapitvany tamogatasi kerelmerol

I. Tartalmi osszefoglalo

Skripeczky Istvan, a II. Rak6czi Ferenc Karpataljai Magyar Foiskola (90202 Beregszasz,
Kossuth ter 6., Karpatalja, Ukrajna, a tovabbiakban: Foiskola) nyugalmazott gimnaziumi
tanara azzal a kerelemmel fordult az Onkormanyzathoz, hogy a II. Rak6czi Ferenc Karpataljai
Magyar Foiskolan (a tovabbiakban: Foiskola)- tanul6 tehetseges magyar diakokat anyagilag
tamogassa.
A Foiskola epi.iletet osszefogassal, magyarorszagi adomanyokb61 ujitottak fel, amihez az
ukran allam anyagilag egyaltalan nem jarult hozza. A Foiskola alapitvanyi fenntartasu,
karpataljai szekhelyu, allamilag elismert III. akkreditaci6s fokozatu, ukrajnai felsooktatasi
intezmeny. A Foiskolan pedag6guskepzes folyik, 2003-t61 nappali, levelezo es kihelyezett
formaban. A Foiskola tanfolyamokat is szervez. Az intezmeny alapit6ja es fenntart6ja a
Karpataljai Magyar Foiskolaert Alapitvany (a tovabbiakban: Alapitvany). A Foiskolan tanul6
tehetseges magyar diakok tamogatasa az Alapitvanyon keresztlil lehetseges, amelynek celja a
karpataljai magyar felsooktatasi intezmeny letrejottenek elosegitese, a mukodeshez sziikseges
targyi feltetelek megteremtese, a magyar anyanyelvu tanarkepzes tamogatasa, technikai
eszkozok beszerzese es az intezmeny mukodese egyeb felteteleinek megteremtese. A
tamogatas iranti kerelmet az eloterjesztes 2. melleklete, a Nyiregyhazi Torvenyszek kivonatat
az alapitvany adatair61 az eloterjesztes 3. melleklete tartalmazza.
Javasolom, hogy az Onkormanyzat 50 000 Ft osszegu tamogatast nyujtson az Alapitvany
reszere a tehetseges magyar diakok anyagi tamogatasa celjara.
II. Hatasvizsgalat
Azok a pedag6gusok, akik ebben az intezmenyben szereztek a diplomajukat, elismert es
sikeres szakemberek lettek, tObbsegiik j6 kapcsolatot apol a diakjaival. A Foiskola hozzajarul
a karpataljai magyar fiatalsag diplomaszerzesehez es boldogulasahoz a sziilofoldjen. A
Foiskola elismert intezmennye notte ki magat nemcsak Karpataljan, hanem Magyarorszagon
is. Ezt bizonyitja szamos dij es kitiintetes, amelyet a Foiskola es vezetosege kapott a
karpataljai magyar oktatasban vegzett aldozatos munkajaert.
Ill.

v egrehajtas feltetelei

A tamogatasr61 sz616 dontes a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi
CLXXXIX. torveny 41. § (9) bekezdese es 42. § 4. pontja alapjan a Kepviselo-testi.ilet
hataskorebe tartozik.
A tamogatas nyujtasanak feltetele a forras biztositasa, amely a Budapest Fovaros X. keriilet
Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati
rendelet 12. melleklet 7. soran (polgarmester altalanos tartaleka) rendelkezesre all.

A tamogatas szerzodes alapjan kerul foly6sitasra, amelyet a hatarozat 1. melleklete tartalmaz.
A tamogatassal 2014. december 31-ig kell elszamolni.
Az egyeslilesi jogr61, a kozhasznu jogallasr61, valamint a civil szervezetek mukodeserol es
tamogatasar61 sz616 2011. evi CLXXV. tOrveny 75. § (1) bekezdese szerint 2012. januar 1.
napjat kovetoen csak olyan civil szervezet reszeslilhet koltsegvetesi tamogatasban, amely a
30. § szerint letetbe helyezte a 2013. evr61 sz616 beszamol6jat (merleget, egyszeriisitett
merleget), az eredmenykimutatast (eredmenylevezetes) es kett6s konyvvitel eseteben a
kiegeszito mellekletet, valamint kozhasznu szervezet eseteben a kozhasznusagi mellekletet.
Ennek megfeleloen az Alapitvanynak igazolnia kell, hogy a szervezet a beszamol6jat letetbe
helyezte az Orszagos Bir6sagi Hivatalnal. A letetbe helyezes tenyet az ajanlott klildemeny
postai felad6vevenyevel kell igazolni.

IV. Dontesi javaslat
Budapest F6varos X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testlilete meghozza az
el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot.

Budapest, 2014. majus ,q."

Torvenyessegi szempont '1 ellenjegyzem:

Dr. ab ' Krisztian
jegyzo
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I. melleklet az elfJterjeszteshez

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
.. ./2014. (V. 22.) hatarozata
a Karpataljai Magyar Foiskolaert Alapitvany tamogatasi kerelmerol
1. Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testUlete a Karpataljai
Magyar F6iskolaert Alapitvany (4400 Nyiregyhaza, Sostoi utca 31/b.) reszere 50 000 Ft
egyszeri tamogatast biztosit a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat 2014.
evi koltsegveteser61 szolo 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12. melleklet 7. sora
(polgarmester altalanos tartaleka) terhere, es az errol szolo tamogatasi szerzodest az 1.
melleklet szerinti tartalommal jovahagyja.
2. A Kepvisel6-testlilet felkeri a polgarmestert a tamogatasi szerzodes alairasara, az
el6iranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, valamint a koltsegvetesi rendeletben t6rten6
atvezetes erdekeben a szukseges intezkedesek megtetelere.
Hatarid6:
Feladatkoreben erintett:

2014. junius 30.
a polgarmester
a kertiletfejlesztesi es ki.ilkapcsolati szakteri.iletert felel6s
alpolgarmester
a Human Iroda vezet6je
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje

I. melleklet a .../20I4. (V. 22.) KOKT hatarozathoz

TAMOGATASI SZERZODES
amely letrejott egyreszr61 a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat
(szekhelye: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29., PIR szama: 735737, bankszamlaszama: OTP
Bank Nyrt. 11784009-15510000, kepviseleteben Kovacs Robert polgarmester megbizasabol
Kalmanne Szabo Judit csoportvezet6) mint tamogato (a tovabbiakban: Onkormanyzat),
masreszr61 a Karpataljai Magyar Foiskolaert Alapitvany (4400 Nyiregyhaza, Sostoi utca
31/b., adoszama:
18795897-1-15., Nyiregyhazi Torvenyszek bejegyzes szama:
Pk.60158/1994., nyilvantartasi szama: 380., bankszamla szama: OTP Bank Nyrt. Nyiregyhazi
Fiokja 11744003-20387349), kepviseli: dr. Szabo Geza elnok) mint tamogatott (a
tovabbiakban: Alapitvany vagy Tamogatott, egytittesen: Szerz6d6 Felek) kozott az alulirott
napon, helyen es feltetelekkel:
1. A Szerz6d6 Felek megallapitjak, hogy a Tamogatott Nyiregyhaza szekhellyel bejegyzett
alapitvany, amely az alapito okirata szerint kulturalis tevekenyseget folytat, celja a karpataljai
magyar fels6oktatasi intezmeny letrejottenek el6segitese, anyagi bazisanak megerositese, a
miikodeshez szukseges targyi feltetelek megteremtese, a magyar anyanyelvii tanarkepzes
tamogatasa.
2. Az Onkormanyzat a 2014. evben 50 000 Ft, azaz otvenezer forint tamogatast nylijt az
Alapitvanynak, amelynek fedezete a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat
2014. evi koltsegveteser61 szolo 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12. melleklet 7.
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soniban rendelkezesre all. A tamogatasr61 Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai
Onkormanyzat Kepviselo-testlilete a .. ./2014. ( ...... ) KOKT hatarozattal dontOtt.
3. A tamogatas formaja vissza nem teritendo onkormanyzati tamogatas. A tamogatott
tevekenyseg kormanyzati funkci6 k6dja: 095010 hataron tuli magyarok oktatasi tamogatasa.
4. A tamogatas felhasznalhat6 a II. Rak6czi Ferenc Karpataljai Magyar Foiskolan tanul6
tehetseges diakok tamogatasara.
5. A tamogatas foly6sitasanak feltetele, hogy az Alapitvany a 2013. evi mukodeserol,
vagyoni, penziigyi es jovedelmi helyzeterol az iizleti ev konyveinek lezarasat kovetoen az
iizleti ev utols6 napjaval keszitett beszamol6t a bir6sagnal letetbe helyezze, es a letetbe
helyezest igazolja.
6. A tamogatas foly6sitasara az 5. pontban foglalt feltetel teljesiteset koveto 30 napon beliil
keriil sor az Alapitvany megadott bankszamlajara.
7. A Tamogatott koteles a tamogatasi osszeg felhasznalasar61 2014. december 31-eig
tetelesen elszamolni, es beszamolot kesziteni az Onkormanyzat reszere.
8. A penziigyi elszamolashoz az Onkormanyzat altai meghatarozott es elektronikusan
rendelkezesre bocsatott szamlaosszesitot kell hasznalni, valamint csatolni kell a szamviteli,
penziigyi teljesitest igazol6 dokumentumok hitelesitett masolatait (szamla, szerzodes, egyeb
szamviteli, illetve penziigyi teljesitest igazol6 bizonylatok) az 1. mellekletben meghatarozott
m6don. Az Alapitvany elnoke az elszamolas foosszesitojen alairasaval igazolja, hogy a
tamogatast a szerzodesben meghatarozott celra forditotta, az elszamolas iratai val6sak es
iizleti konyveiben valamennyit nyilvantartja a ra vonatkoz6 szamviteli szabalyok szerint.
9. A tamogatas felhasznalasar61 sz616 beszamol6ban ismertetni kell a tamogatas
rendeltetesszeru felhasznalasat, valamint tajekoztatast kell adni az Alapitvany
tevekenysegerol.
10. Az Onkormanyzat a kifizetett osszeg felhasznalasat jogosult ellenorizni, az ellenorzest az
Alapitvany koteles elosegiteni az adatoknak, iratoknak az ellenor rendelkezesere bocsatasaval.
11. Az Alapitvany a tamogatas felhasznalasar61 koteles elkiilonitett szamviteli nyilvantartast
vezetni, tovabba a tamogatassal kapcsolatos iratokat, valamint a tamogatas felhasznalast
alatamaszt6 dokumentumokat, szamviteli bizonylatokat az Onkormanyzat altai tarteno
j6vahagyast61 szamitott tiz evig megorizni.
12. Az Alapitvany a szerzodesben rogzitett adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a
dokumentumok orzesi helyeben bekovetkezett valtozast nyolc napon beliil koteles irasban
bejelenteni az Onkormanyzat reszere.
13. Kapcsolattartasra jogosult az Onkormanyzat reszerol a Kobanyai Polgarmesteri Hivatal
Human Iroda Oktatasi, Kulturalis es Civil Csoport civil es nemzetisegi referense. Ellenorzesre
jogosult az Onkormanyzat reszerol a Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Human Iroda Oktatasi,
Kulturalis es Civil Csoport vezetoje es a Belso Ellenorzesi Csoport munkatarsai.
Kapcsolattart6 az Alapitvany reszerol: dr. Szabo Geza elnok.
14. A Tamogatott kepviseloje kijelenti, hogy
a) az Alapitvany megfelel a rendezett munkaiigyi kapcsolatok kovetelmenyenek,
b) a nemzeti vagyonr61 sz616 2011. evi CXCVI. tOrveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerinti
atlathat6 szervezet,
c) az Alapitvany nem all jogeros vegzessel elrendelt vegelszamolas, felszamolas alatt, ellene
jogeros vegzessel elrendelt csodeljaras vagy egyeb, a megsziintetesere iranyul6,
jogszabalyban meghatarozott eljaras nines folyamatban,
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d) a kozpenzekbol ny(Ijtott tamogatasok atlathatosagarol szolo 2007. evi CLXXXI. tOrveny
6. §-aban foglalt kizaro koriilmenyek az Alapitvannyal szemben nem allnak fenn,
e) az Alapitvanynak nines lejart koztartozasa, valamint
f) az Alapitvany a tamogatas tekinteteben adolevonasi joggal nem rendelkezik.
15. A 14. pont a-e) alpontjaban foglalt kori.ilmenyek nyilatkozat szerinti fennallasa a
tamogatas ny(Ijtasanak feltete1e.
16. A Tamogatott koteles egy osszegben visszafizetni a tamogatasnak
a) a fel nem hasznalt,
b) a nem tamogatasi celra fe1haszna1t, valamint
c) a nem szabalyszeriien elszamolt
reszet annak jegybanki alapkamat ketszeresevel megegyezo mertekii iigyleti kamataval egyiitt
az elszamolasra rendelkezesre allo hatarido elteltet koveto 15 napon beliil. A hatarido
elmulasztasa eseten a kesedelemmel erintett naptari felev elso napjan ervenyes jegybanki
alapkamattal megegyezo mertekii kesedelmi kamatot is fizetni kell.
17. A 16. pont c) alpontja alapjan kell eljami, ha az Onkormanyzat a 7. pontban
meghatarozott e1szamo1ast, illetve beszamo1ot reszben vagy egeszben nem fogadja el. Errol az
Onkormanyzat 15 napon beltil ertesiti az Alapitvanyt, a visszafizetesi hatarido tovabbi 15 nap.
18. Az Onkormanyzat jogosult a szerzodestol irasban azonnali hatallyal elallni, ha az
Alapitvany vonatkozasaban az alabbiak koziil barmelyik feltetel bekovetkezik:
a) a 14. pont a-e) alpontjaban foglalt kori.ilmenyeiben bekovetkezett valtozas miatt a
tamogatasra nem lett volna jogosult,
b) a tamogatott tevekenyseg megvalositasa meghiusul,
c) szerzodesszegest kovet el, es akadalyozza a tamogatas felhasznalasanak ellenorzeset, vagy
e1mulasztja a 12. pontban foglalt bejelentesi kotelezettseget, illetve a 7. pontban foglalt
elszamolasi es beszamolasi kotelezettseget.
19. Elallas eseten a tamogatas teljes osszeget vissza kell fizetni az errol szolo ertesites
kozleset koveto 15 napon beliil a jegybanki alapkamat ketszeresevel megegyezo mertekii
iigyleti kamattal egyiitt. A hatarido elmulasztasa eseten a kesedelemmel erintett naptari felev
elso napjan ervenyes jegybanki alapkamattal megegyezo mertekii kesedelmi kamatot is fizetni
kell.
20. A szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvrol szolo tOrveny
vonatkozo rendelkezesei az iranyadoak.
21. A jelen szerzodes harom oldalon ot peldanyban kesziilt, amelynek elvalaszthatatlan reszet
kepezi az 1. melleklet.
A Szerzodo Felek jelen szerzodest elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben
egyezot jovahagyolag alairjak.
Budapest, 2014. junius,

"

Tamogato
Kovacs Robert polgarmester megbizasabol
Kalmanne Szabo Judit

Budapest, 2014. junius

Tamogatott
dr. Szabo Geza elnok

Penziigyi ellenjegyzes:
Rappi Gabriella
csoportvezeto
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Szakmai es jogi szigmil6:

J6gane Szabados Henrietta
civil es nemzetisegi referens

dr. Egervari Eva
jogtanacsos

1. melleklet a tamogatasi szerzodeshez

Az elszamolasi kotelezettseg teljesitesenek modja

1. A tamogatott az eredeti szamlara kezirassal ravezeti, vagy az erre a celra elkeszitett
belyegz6 lenyomataval feltlinteti - meg megkiildes elott- az alabbi tartalmu szoveget:
,A kifizetest a megallapodas targyara elkiilonitett tamogatasi osszegb61 fedeztem, amely a
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616
2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet alapjan keriilt foly6sitasra."
Ezt kovetoen alairasaval, belyegzolenyomataval ellatja.
2. Az 1. pontban foglaltaknak a szamlara t5rten6 ravezetese utan az eredeti szamlakr61 a
tamogatott fenymasolatot keszit. A masolt szamlara a kovetkez6 szoveget vezeti ra:
,A szamla az eredetivel mindenben megegyez6 hiteles masolat."
Ezt kovetoen alairasaval, belyegzolenyomataval ellatja.
3. A penziigyi elszamolashoz az elszamolni kivant kiadasok szamviteli bizonylatainak adatait
tartalmaz6 szamlaosszesit6 eredeti, a tamogatott altal cegszeriien alairt peldanyat kell
bekiildeni. A penziigyi elszamolashoz bekiildend6 szamviteli bizonylat-masolatokat
sorszamozni kell a szamlaosszesit6 sorrendjevel megegyezoen, hogy a teteles ellenorzes soran
a koltsegek, kifizetesek egyertelmiien azonosithat6ak legyenek. Tovabba a szamlaosszesit6
szerinti azonos sorszammal ellatott dokumentumok csoportositva keriiljenek benylijtasra, pl. a
szamlaosszesitoben az 1. sorszammal rendelkez6 szamla mogott megtalalhat6 legyen
ugyanezen szamlahoz kapcsol6d6 kifizetest igazol6 dokumentum, szerzodes is.
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From: <kobph@kobanya.hu>
Subject: Fw: II. R'ak6czi Ferenc Karpataljal Magyar Foiskoia
Date: 2014. marcius 12.8:13:56 CET

l

(

./ '/' i'

c

To: polgarmester <polgarmester@kobanya.hu>
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Z014 MARC 17.

n 'a.hu

.., II:. riakoczi Ferenc ~arpat~ljai Mi3gyar:FoJskola
Tisztelt Kovacs Robert polgarmester uri

Alulirottak az egesz magyar tarsadalom egeszevel agg6dva figyeljuk az ukran esemenyeket. Sokan ugy gondoljuk fennall a veszelye annak, hogy a krim' es a kelet·ukrajna.
megalaztatasert a nyugat-ukrajnai nacionalistak a karpataljal magyarokon allhatnak bosszut. A Karpataljai Magyar Kulturalis Szovetseg elnoke szerinl, .... mivel az oros1ok nt'rr les. ropk
keznel, raadasul tul eriSsek, mi kerulhetlink sorra". Kovacs Mikl6s szerint .Magyarorszag ugy tud segiteni, ha odafigyel rank, s elkotelezettseger egyer1elrtnJbben uemonsrral,a
Tlsztelt Polg6rmester uri Nemzeti osszetartozasunk jelekent kerjuk, hogy az On altai Jranyitott onkormanyzat lehetOsegei szerint -· akar szimbolikus osszeggel is· tamogassa d
legfontosabb karpatal)ai magyar lntezmenyt a//. Rdk6czi Ferenc Kdro6taljal Magyar. F61skol6t, higen et ommagyar erdek is. A Rak6Zz"IFOi;kOia leteiesei<Ei(;ocfa."ili;;~~- "~~puietet
·osszefot2ssal;;nagyarorszagt adomanyor<b6iujftottak fel, az ukran ~llamt61 soha egyetle~~t sem k~pott.·,. Mi itt ~i~K ~lrtudlis kis magyar vildgbon 1!/Unk",- nyilatkozta napok\lap
Orosz lldlk6 az lntezmeny elnoke. Majd homltette, hogy minden hatalomvaltasnal azt varjak tlSiiik, hQgy.).ojjenek ki ebb lSI a v,ilag'bql; de a Foiskola ·e.bbet.la v;iltasban eiJJuszt.<Jina

Alulfrottak blztosak vagyunk abban, hogy egy kls aldozat vallalassal sokat segfthetOnk ott ell! honfitarsainkon, akik linMbcljukon·kivul keriiltek egy rendkiviil nehez ht?lyzetbe E
gondolatt61 vezerelve kuldtiik el ezt a Jevelet Budapest minden kerOietl Polgarmesterenek. Ker)Ok, se~itsen On is a sz~rv~,~~~b.en:_ e~~ a levr:J;trk~mozz.ll.ln)J!f'~ta7· ~· iX''~'9:ei
b.aratai k!ireben. Koszon)Okl
"·' : '·'
IJL,..,
.?b lo L U{ ~1

.L, A .
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Skripeczky Istvan ( ny.gimnaziumi tanar, nszaujlak-Ungvar- Dunakeszl, Lehel utca 8.) tel.:30/3614-515

Jv>

Kutlan Andras (fest6-es grafikusmuvesz, nszapeteifalva- Szentendre, Szel utca 15.) tel.:30/2600-805
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·~~~
u.i.: 2014 majusaban (az egyeztetesek most folynak Vidnyanszky Attila ig. urral) Dunakeszin a Magyar Nemzeti Szinha~ es a Dunakeszi Civilek Barati Korc kozremukcides':-,e: ;6tekonr
celu eiiSadast szervezOnk a fenti FISiskola tamogatasara. Kutlan Andr~s mOvesz ur karpatal)aita)akat abrazol6 alkotasafr·aTaniotta'fel e celra (tiibbel< kc\Zt a.. Gorog ka.tolikus tem.ploin
Als6verecken" c. mOvet ).

Dr. Sz. 1. budapesti maganszemely a kozelmultban 900 eur6val tamogatta a FISiskola hatranyos, de szorgalmas diak)ait.
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Nyiregyhazi Torvenyszek
Pk.60158 I 1994

KIVONAT
alapltviiny nyilvAntartasi adatairol

Az alapitvany nyilvantartbi szama: 380
Az alapitvany neve: Ka.tpataljai Magyar F6iskoh1ert Alapftvany
Az alapitvany szekhelye: 4400 Nyiregyhiza, S6st6i utca 3l/b.
Az alapitvany celja: A. ka.tpitaljai magyar fels6oktatisi .intezmeny letrej6ttenek
el6segitese, anyagi bazisanak megerosftese, a mukodeshez sziikseges targyi feltetelek
a magyar anyanyelvu
megteremtese, az intezmeny te\rekenysegenek
tamirkcpzes tamogatisa, nem illru:ni epit6 beruhaz:isok tamog-.ttasa, technikaitaneszkozok beszerzese, az intezmeny
biztosit6
fdtetelek
' ' k e1"'
' '
megte:remtescne
osegttese.
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