ELŐTERJESZTÉS
a Tokaji Borbarátnők Társasága támogatásának megállapításáról
Tisztelt Polgármester Úr!
A Tokaji Borbarátnők Társasága a Tokaji Szent Orbán Napokhoz (2021. május 25.), valamint
az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz (NEK – 2021. szeptember) kapcsolódóan a
Szent Orbán csontereklyéjének tárolására és „utaztatására” szolgáló ún. „utazó ereklyetartó”
elkészítéséhez kér támogatást.
Szent Orbánnak, a borászok, szőlészek védőszentjének csontereklyéje egyedül TokajHegyalján, Monokon található, a Társaság meggyőződése, hogy kultuszának felemelése nagy
lehetőséget kínál Tokaj-Hegyalja borvidékének gazdagításához.
A Tokaji Borbarátnők Társasága az ereklyetartó árának egy részét önerőből finanszírozza, a
fennmaradó összeghez – a lehetőségekhez mérten – az önkormányzat támogatását kéri.
Javaslom, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata mindösszesen 50.000,-Ft mértékben
nyújtson támogatást a Tokaji Borbarátnők Társasága számára.
Sátoraljaújhely, 2021. február 22.

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk.
aljegyző

Határozati javaslat:
ISU/2533/2021
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (……) határozata
a Tokaji Borbarátnők Társasága támogatásának megállapításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot
hoztam:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Tokaji Borbarátnők Társaságot a Szent Orbán
csontereklyéjének tárolására és „utaztatására” szolgáló ún. „utazó ereklyetartó” elkészítéséhez
50.000,-Ft összegű támogatásban részesíti a 2021. évi költségvetés terhére.
Felhívom az aljegyzőt, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény 6.§-ának figyelembe vételével a támogatási szerződést készítse el.
A támogatási szerződést a polgármester írja alá.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Képviselő: Szamosvölgyi Péter, polgármester, cím: 3980
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5., adószám: 15726504-2-05) mint Támogató és a
Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület (Képviselő: Kulcsár Edit elnök, 3909 Mád, Rákóczi
út 59., adószám: 18445891-1-05) mint Támogatott a
mai napon az alábbi szerződést kötik:
1. Támogató Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete …………… határozata
alapján a Tokaji Borbarátnők Társasága részére a Szent Orbán csontereklyéjének tárolására és
„utaztatására” szolgáló ún. „utazó ereklyetartó” elkészítéséhez 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint
összegű támogatást biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére.
2. Támogató a vissza nem térítendő támogatás összegét a Támogatott …………. Bank-nál vezetett
………………………… számú számlára utalja át jelen szerződés aláírásától számított 15 banki
napon belül.
3. Támogatott a támogatást kizárólag az 1. pontban meghatározott cél megvalósítására használhatja
fel a kérelmében és jelen szerződésben foglaltak szerint. A megvalósítás teljesítésének határideje:
2021. december 31.
4. Támogatott a szerződés teljesítéséről legkésőbb 2022. január 31. napjáig beérkezően köteles
Támogató részére elszámolni, ezen belül:
- a támogatott cél megvalósításáról szóló rövid írásos beszámolót, jelentést készíteni,
- a támogatási összeg felhasználását igazoló pénzügyi bizonylatokat, okmányokat csatolni.
5. Amennyiben Támogatott a vissza nem térítendő támogatás összegét nem a meghatározott célra
használta fel, úgy köteles a támogatás összegét az átutalás napjától a visszatérítés napjáig számított
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben Támogató OTP Banknál vezetett 1173413815350105-00000000 költségvetési számlájára haladéktalanul visszafizetni. A kamat számításakor az
adott naptári félév teljes idejére a visszaköveteléssel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki alapkamat az irányadó. Ugyanezen visszafizetési kötelezettség terheli Támogatottat abban
az esetben is, ha a támogatás felhasználásáról nem határidőben számol el, illetve elszámolását
Támogató nem fogadja el.
6. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás utalására akkor kerülhet sor, ha a Támogatott a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, továbbá ugyanezen törvény 8.§
(1) bekezdés szerinti érintettségéről benyújtja a nyilatkozatait Támogató felé. Csatolni köteles
továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti azon nyilatkozatot, hogy
köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.
7. Támogatott név, cím, adószám, gazdálkodási forma változásait, valamint az ellene indult csőd-,
felszámolási és végelszámolási eljárást is 8 napon belül támogató részére köteles bejelenteni.
A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a felelősséget a Támogatott viseli.

8. Jelen szerződést szerződő felek közös megegyezéssel módosíthatják.

Ezen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, négy eredeti példányban
helybenhagyólag aláírják.

Sátoraljaújhely, 2021. …………….

Szamosvölgyi Péter
polgármester
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyző:

Tagainé Fabók Tímea
Költségvetési és Gazdálkodási Osztályvezető

Mád, 2021. …………….

elnök
Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület

