1276-3/2012.
Jegyzıkönyv

Mely készült 2012. április 24.-én, Sándorfalva Város Képviselı-testülete Mővelıdési,Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottságának nyílt ülésén

Jelen van:

Molnár Szabolcsné – bizottság elnöke
Dr. Sümegi Sándor- bizottsági tag
Gonda László- külsı tag
Sípos György- külsı tag
Katos Attila- Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
kuratóriumi elnöke
Sebestyén András- Alpolgármester
Baloghné Móczár Gabriella- titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait, illetve Katos Attilát, a
Sándofalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány kuratóriumi elnökét, valamint
Sebestyén András alpolgármestert.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy Gajdosné Pataki Zsuzsanna elıre jelezte távollétét a
bizottsági ülésrıl, igazoltan van távol. A bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság
határozatképes, és megnyitotta az ülést.

A bizottság elnöke ismertette a bizottsági ülés napirendi pontját, mely a következı:

Napirendi pont:
1. napirendi pont: A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2011. évi
támogatásának elszámolása, 2011. év mőködésérıl szóló beszámolója és 2011. évi
közhasznúsági jelentése

A napirendi pontot a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta.
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1. napirendi pont: A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2011. évi
támogatásának elszámolása, 2011. év mőködésérıl szóló beszámolója és 2011. évi
közhasznúsági jelentése

Molnár Szabolcsné: elmondta, Sándorfalva Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendelete a Sándorfalvi Általános
Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2011. évi mőködésére, azon belül 100 férıhelyes
kerékpártároló kialakítására 300 000 Ft vissza nem térítendı támogatást bocsátott
rendelkezésre. A támogatás folyósítására támogatási szerzıdés megkötését követıen került
sor. A Polgármesteri Hivatal e támogatási szerzıdésre hivatkozva írásban felhívta a
Közalapítványt a támogatásról történı szerzıdés szerinti, pénzügyi elszámolásra. A
Polgármesteri Hivatalhoz 2012. január 20. napján érkezett tájékoztató szerint az eredetileg
tervezett feltételekkel a kerékpártároló nem volt megvalósítható, ezért a Közalapítvány
kuratóriuma úgy döntött, hogy eláll az építéstıl. A Közalapítvány a fent említett támogatási
szerzıdéssel ellentétben nem tett eleget kötelezettségének, melynek következtében
felbonthatatlan ellentét keletkezik, ami miatt nem ítélhetı meg a 2012. évi támogatás sem.
A bizottság elnöke felkérte Katos Attilát, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítését
tegye meg.
Katos Attila: elmondta, hogy a tavalyi évi juttatásnak a módja a korábbi évektıl eltérı volt.
A gyakorlat az volt, hogy kisebb-nagyobb összegeket a mőködésre nem céltámogatásként
kapott az alapítvány, illetve ezt a költségvetési rendeletében határozta meg az alapítvány
alapító okiratának megfelelıen, mely az alapítvány vagyonát gyarapítja a költségvetési
rendeletben évente meghatározott támogatás. A tavalyi évben ilyen formában támogatást nem
kaptunk, és mivel nevesíteni kellett, ezért az alapítvány úgy döntött, hogy azt a célkitőzést,
amit egyébként is szeretett volna megvalósítani, ezt adjuk be. Az önkormányzati támogatásból
és a báli bevételbıl, kicsit megpótolva 700 000 Ft-ra gondoltunk. A bekért árajánlatok alapján
10 millió Ft lett volna, ami a szabványoknak megfelelı. A két összeg nagyon távol áll
egymástól, így a kuratórium úgy döntött, hogy eláll ettıl a szándékától, és valami más
megoldást keres. Ilyen helyzetben még nem volt az alapítvány, várakozó állásponton voltunk,
hogy amennyiben az önkormányzat úgy ítéli meg, akkor természetesen kamatostól visszafizeti
az összeget az alapítvány, csak nem tudtuk, hogy mikor és milyen formában kell teljesíteni.
Amikor a támogatói szerzıdést kötöttük, akkor inkasszót jegyeztettek be erre az összegre a
Takarékszövetkezetnél, így úgy gondoltam, hogy amennyiben az önkormányzat úgy ítéli meg,
akkor az adott összeget leemeli a számláról. 2012. február 14.-i bankszámlakivonaton látszik,
hogy Sándorfalva Város Önkormányzatától érkezett 2012. január-február havi kv. támogatás
50 000 Ft értékben, ebbıl azt feltételeztem, hogy a 300 000 ft-ot meghagyja az önkormányzat,
és még utaltak mellé 50 000 ft-ot, ami már a következı évi támogatásból 2 havi. Beadtunk
egy másik kérelmet, hogy ha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor az iskolának van egy olyan
szándéka, hogy a tornatermet rendezvényekre alkalmassá tegye filc szınyeggel. Ebbıl
kifolyólag úgy gondoltuk, hogy ez a pénzösszeg erre fordítható, így el is költöttük, de az
alapítvány számláján van annyi pénz, hogy a 300 000 Ft-ot bármikor vissza tudjuk fizetni.
Molnár Szabolcsné megkérdezte a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése,
hozzáfőzni valója?
Dr. Sümegi Sándor: elmondta, hogy 2007. óta most derült az ki, hogy összeférhetetlen
vagyok az alapítvánnyal, egy 2007.-es rendelet alapján, az üvegzseb törvényre hivatkozva, így
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nem lehetek a kuratórium tagja. Erre természetesen azt mondom, hogy a jogszabályokat be
kell tartani.
Molnár Szabolcsné megjegyezte, hogy ez a törvény 2012. január 1.-én módosult, így emiatt
van összeférhetetlenség.
Sebestyén András elmondta, hogy az üvegzseb törvény 2007.-es, csak ez a része módosult
2012. január 1.-tıl. Dr. Szigeti Gábor Felügyelıi Bizottsági tagságát is emiatt kellett
megszüntetni. A Pénzügyi,-és településfejlesztési bizottság ülésén olyan döntés született,
hogy javasolták, hogy ez a 300 000 Ft maradjon a közalapítvány számláján, és a különbözı
testület elé került kérelmek fedezetét biztosítsák.
Dr. Sümegi Sándor hozzáfőzte, hogy az alapító okiratban lévı céloknak megfelelıen lehet
csak elkölteni a pénzt.
Katos Attila: elmondta, hogy az alapítvány nem kapott szabadon elkölthetı pénzt, mert
változott a jogszabály. Az alapító okiratunkon kell változtatni, mert itt van egy ellentmondás.
Molnár Szabolcsné megjegyezte, hogy régebben az alapító általi támogatás az alapító
okiratban foglaltakra elkölthetı, de vissza kell igazolni. Most már támogatási szerzıdést kell
kötni, amit célirányosan meg kell indokolni, és csak arra a célra költhetı el, másra nem.
Emiatt szükséges módosítani az alapító okiratot.
Gonda László elmondta Dr. Sümegi Sándor összeférhetetlenségével kapcsolatban, hogy
2007.-ben az önkormányzat alapította ezt a közalapítványt, és az volt a kérés, hogy 50%-a a
tagoknak a képviselık közül kerüljenek ki, de a jelenlegi törvény változás miatt az alapító
okiratot módosítani kell.
Katos Attila elmondta, hogy probléma volt, hogy az alapítvány nem végeztetett
könyvvizsgálatot. A kezdetektıl fogva Vargáné Ecsedi Rózsa a könyvelınk, akinek a
véleményét mindig kikértem. A jogszabály 2000.-es ami alapján kötelezı a könyvvizsgálat,
ez a joghézag akkor már 2000 óta fennáll. Ez a törvény az én olvasatomban értékhatárfüggı,
aminek az alapítvány a közelében sincs, így a könyvelınk is azt mondta, hogy nem kell
könyvvizsgálat. Ha úgy dönt a Képviselı-testület, akkor természetesen elvégezzük a
könyvvizsgálatot.
Molnár Szabolcsné hozzáfőzte, hogy Vargáné Ecsedi Rózsa korábban társadalmi munkában
segítette a közalapítvány munkáját, aki végzettségét tekintve könyvvizsgáló.
Dr. Sümegi Sándor felkérte Sebestyén Andrást a jogszabály értelmezésére. A kérdése az
lenne, hogy vétett-e a közalapítvány a könyvvizsgálat elmulasztásával?
Sebestyén András elmondta, hogy ha úgy kezdıdik a jogszabály, hogy „kötelezı a
könyvvizsgálat minden közalapítvány számára…”, akkor el kell végezni. 2008. január 1.-tıl
minden közalapítvány számára kötelezı, értékhatártól függetlenül.
Dr. Sümegi Sándor megkérdezte, hogy visszamenıleg az elızı évekre is el kell végezni a
könyvvizsgálatot?
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Sebestyén András elmondta, hogy mulasztás történt, el kell végezni folyamatosan a
könyvvizsgálatot.
Dr. Sümegi Sándor megkérdezte, hogy 2008.-ig visszamenıleg el kell végeztetni a
könyvvizsgálatot?
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy ez a testületi ülésen kerül megtárgyalásra.
Sebestyén András elmondta, hogy errıl a kuratóriumnak kell dönteni, de a döntését
befolyásolja a Képviselı-testült döntése.
Katos Attila megjegyezte, hogy a könyvvizsgálat összegszerően elérheti a támogatás
mértékét.
Sebestyén András: 2 millió forint felett lehet 300-400 000 Ft a könyvvizsgálat díja.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy az anyagban található a Képviselı-testülethez intézett
levél, melyben a 2012.-es pénzügyi évre 300 000 Ft támogatást kér az alapítvány a
tornacsarnok lefedésére.
Molnár Szabolcsné egyetért a Pénzügyi-és településfejlesztési bizottság ülésén elhangzott
határozattal, miszerint a Képviselı-testület tekintsen el a 300 000 Ft visszautalásától,
amelybıl 250 000 Ft-ot fogadjon el a Pallavicini nap felhasználására, és a fennmaradó 50 000
Ft-ot tegye hozzá a 2012. évi céltámogatáshoz, és így a 350 000 Ft-al tudja az iskola
megvásárolni a szınyeget.
Katos Attila megkérdezte, hogy új szerzıdést kell kötnie?
Molnár Szabolcsné: igen.
Dr. Sümegi Sándor jelezte, hogy ez akkor járható, ha a Pallavicni nap rendezvényei között
csak olyan tevékenységek vannak, melyeket a közalapítvány tud támogatni. Ebbıl is volt
minden évben probléma, csak az alapítvány céljainak megfelelıt tudja támogatni. A
rendezvény protokoll költségeit nem tudja támogatni a közalapítvány.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy ha úgy kéri, hogy a Pallavicni nap támogatására, és
megjelöli mit tartalmaz, akkor abban benne van. Esetleg az alapítvány átcsoportosít, és az
1%-ból befolyót költi erre.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy nem fizethet ki olyan számlát a közalapítvány amin a
felnıttek protokoll költsége szerepel, ezt a részét mindig az önkormányzat fizette.
Sebestyén András: az étkezésrıl szóló számlák mindig az önkormányzat nevére szóltak.

A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 4 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
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9/2012. (IV.24.) MOESZB szám
Tárgy: A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2011. évi
támogatásának elszámolása, 2011. év mőködésérıl szóló beszámolója és 2011. évi
közhasznúsági jelentése

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2011. évi
támogatásának elszámolása, 2011. év mőködésérıl szóló beszámolója és 2011. évi
közhasznúsági jelentését elfogadja oly módon, hogy csatlakozik a Pénzügyi-és
településfejlesztési bizottság által hozott határozathoz, miszerint a Képviselı-testület tekintsen
el a 300 000 Ft visszautalásától, amelybıl 250 000 Ft-ot fogadjon el a Pallavicini nap
felhasználására, és a fennmaradó 50 000 Ft-ot tegye hozzá a 2012. évi céltámogatáshoz,
amely így összesen 350 000 Ft lesz.

Molnár Szabolcsné sk.
Bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

Több napirendi pont nem lévén a bizottság elnöke a jelenlévıknek a részvételt megköszönte,
és az ülést lezárta.

k.m.f.

Molnár Szabolcsné sk.
Bizottság elnöke

Baloghné Móczár Gabriella sk.
Jegyzıkönyvvezetı
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