A határozati javaslatok elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
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az „Élhetőbb Decsért Mindannyiunkért” Egyesület kérelmével
kapcsolatos döntések meghozatala
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Tisztelt Képviselő-testület!
Az „Élhetőbb Decsért Mindannyiunkért” Egyesület levélben kereste meg a képviselőtestületet, melyben egyrészt kérte a Decsi TV működtetésével kapcsolatos költségek
átutalását. Az Egyesület 2018. január 29. napjától működteti a Decsi TV-t, melynek
működési költsége 2020. évben az alábbiak szerint alakul:
TARR Kft. műsorterjesztési díj
20.000 Ft/hó+27 % ÁFA, össz.: 304.800 Ft
NMHH médiaszolgáltatási díj
5.651 Ft/hó+ 27 % ÁFA, össz.: 67.812 Ft
Továbbá kezdeményezte az egyesület a volt főjegyzői épület déli szárnyában kialakított
szálláshely átadását működtetésre. A jegyzőlakást egy helyi vállalkozó 5 évre bérbe venné
vállalva a karbantartási munkák elvégzését is. Ezt a képviselő-testület egy korábbi napirend
keretében megtárgyalta.
Kezdeményezte még az egyesület egyeztető fórum létrehozását a településen élő
tájékoztatásának elősegítése érdekében. Az elmúlt héten lakossági fórum megtartására
került sor, amelyet polgármester úr rendszeresen meg szeretne a jövőben szervezni, illetve
az önkormányzat facebook-oldala is rendszeresen ad tájékoztatást a helyi eseményekről,
történésekről.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Decsi TV működtetése érdekében az „Élhetőbb
Decsért Mindannyiunkért” Egyesület részére 2020. évben bruttó 372.612 Ft-ot
támogatásként biztosítson.

Határozati javaslat:
az „Élhetőbb Decsért Mindannyiunkért” Egyesület helyi televízió
működési költségeivel történő támogatására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a) az „Élhetőbb Decsért Mindannyiunkért” Egyesület részére a helyi
televízió 2020. évi működési költségeinek fedezetére bruttó 372.612 Ft
támogatást biztosít a 2020.évi költségvetésében a civil szervezetek
támogatása keret terhére,
b) felhatalmazza a polgármestert
támogatási szerződés aláírására.

a

határozat

mellékletét

képező

Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
(a támogatási szerződés aláírásáért)
A határozatról értesül: „Élhetőbb Decsért Mindannyiunkért” Egyesület
DKÖH pénzügyi osztály
Irattár

Támogatási szerződés száma: DPH/
Támogatott adószáma: 18734067-1-17
Számlavezető bankja: OTP Bank
Bankszámla száma: 11746005-21206919
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Támogatási szerződés
mely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata, (7144 Decs, Fő u. 23.,
képviseli: Heberling Tibor polgármester), a továbbiakban Támogató,
másrészről az „Élhetőbb Decsért, Mindannyiunkért „Egyesület (7144 Decs, Öreg u. 53.
képviseli: Dr. Papp Erika), a továbbiakban Támogatott között a mai napon, az alábbi
feltételek mellett:
1.) Támogató Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ../2020. (II…….)
önk.-i határozatában foglaltakra, jelen szerződés 2.) pontjában meghatározott célokra
támogatás nyújt.
2.) A támogatás célja: A helyi televízió működtetése érdekében a TARR Kft. és a Nemzeti
Média és Hírközlési Hatóság felé fennálló kötelezettség teljesítése.
3.) A támogatás összege bruttó 372.612 Ft, azaz Háromszázhetvenkettőezerhatszáztizenkettő forint vissza nem térítendő támogatás, melyet a képviselő-testület a
nagyközségi önkormányzat 2020. évi költségvetése működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre előirányzata terhére.
4.) A Támogatott kötelezettséget vállal, hogy
a) a kapott pénzt kizárólag a jelen szerződés 2.) pontjában meghatározott célo/-ok/ra
használja fel,
b) támogatási összeggel Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, a
helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló
5/2013.(IV. 5.) önk.-i rendelet 5. 6. §-ában foglaltak betartásával a rendelet 3. számú
melléklete szerinti "Elszámoló Lap" kitöltésével köteles a támogatási cél
megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb 20211. február 28. napjáig
elszámolni.
c) az esetlegesen fel nem használt, illetve nem a szerződésben meghatározott célra
költött összeget az elszámolást követő 15 napon belül Támogatónak visszafizeti.
5.) Támogatott a nevére kiállított hitelesített számlamásolatokat leadja a Decsi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályán, illetve a támogatott cél szerinti kiadási
bizonylatok és a könyvelés alapján tanúsítványt készít a támogatás felhasználásáról a
Támogató részére. Eredeti számlának csak olyan bizonylatot fogad el a Támogató,
amely egyértelműen tartalmazza:
a) a Támogatott nevét,
b) a számla összegét,
c) a Támogatott bélyegzővel, aláírással igazolt nyilatkozatát arról, hogy a számlákat
elfogadja, és kifizetésüket indokoltnak tartja. A támogatás elszámolásáról a
Támogatott köteles teljesítést igazoló jegyzőkönyvet (számlát helyettesítő okmányt),
valamint szakmai beszámolót készíteni.

6.) Támogatott ezennel tudomásul veszi, hogy
a) amennyiben jelen szerződés 4/b.) pontjában meghatározott határidőre nem számol el
a rendeletben foglalt előírások maradéktalan betartásával, a következő évben az
önkormányzati anyagi támogatásból kizárja magát.
b) a szerződés fennállásának időtartama alatt, illetve a pénzügyi elszámolás
megvalósulásáig a Támogató jogosult a támogatás szerződésszerű felhasználását
folyamatosan ellenőrizni. E jogosultság egyaránt magában foglalja a helyszíni
vizsgálatok tartásának, adatszolgáltatások bekérésének, valamint a szerződéssel
kapcsolatos okmányokba való betekintésnek lehetőségét is.
c) amennyiben a visszafizetésre köteles támogatást Támogatónak nem utalja vissza, a
következő évben az önkormányzati anyagi támogatásból kizárja magát.
d) Támogatott jelen támogatási szerződést és később a támogatási szerződésből
fakadó pénzügyi elszámolást, a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon köteles
közzétenni.
7.) A Támogató kötelezi magát, hogy
a) jelen szerződés szerinti feltételekkel a támogatási összeget biztosítja, és ezzel a
Támogatott céljai megvalósulását elősegíti,
b) a támogatási összeget a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül
Támogatott bankszámlájára átutalja.
8.) A Szerződő Felek bármelyike jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
amennyiben a másik Szerződő Fél a jelen szerződésből reá háruló kötelezettségeket
súlyos mértékben, vétkesen megszegi. Az azonnali hatályú felmondást írásban és
indokolva kell foganatosítani.
9.) Szerződő Felek a szerződésből adódó, rájuk háruló kötelezettségek teljesítése során,
valamint egymással szembeni eljárásaikban kötelesek a jelen szerződés előírásait
maradéktalanul tiszteletben tartani.
10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyvben
foglaltak az irányadók.
11.) Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írták alá.
12.) Jelen szerződés mellékletét képező, a Támogatott által
összeférhetetlenségi nyilatkozat, valamint a közzétételi kérelem.
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