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Jászberény Városi Önkormányzat    
Képviselő-testületének       
Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága     
 

E l ő t e r j e s z t é s 
Alapítvány támogatására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról 
szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 17. § 
(4) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében eljárva, ugyanezen rendelet 18. táblázat 
II. címszó alatti előirányzatok felhasználásáról a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) jogosult dönteni.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. 
pontjában foglaltak alapján azonban az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-
testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.  
 
A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnöke 2021. november 10. napján 
a 2021. évi Civil pályázat keretében meghirdetett pályázati felhívásra a jelen előterjesztés 
mellékleteként csatolt pályázati anyagot nyújtotta be, 150.000.- Ft összegű működési 
támogatást kérve. A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány elnöke a jelen előterjesztés 1. 
számú mellékleteként csatolt kísérőlevelet csatolta a pályázati anyaghoz, melyben az 
Alapítvány utólagos részvételének lehetőségét kérvényezi a pályázaton. 
A pályázat beadási határideje: 2021. október 4. napja volt. A pályázat beadására a nyitva álló 
határidőt követően jelentős késedelemmel került sor, mely tényből kifolyólag a benyújtott 
pályázat támogatása – érdemi vizsgálat nélkül – elutasításra kellet, hogy kerüljön. 
A fentiekben hivatkozott kísérő levél az utólagos részvételi kérelem indoklásaként az 
alábbiakat tartalmazza: 
„A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány szorosan együttműködik a Fegyveres Szervek 
Baráti Körével, amely a Fegyveres Szervek Nyugállományú Tagjainak Klubjának a jogutódja, 
és a Jász Múzeumban végzi a tevékenységét. Az előd szervezet (Fegyveres Szervek 
Nyugállományú Tagjainak Klubja) szervezési, vezetési és egyéb okok miatt gazdaságilag 
ellehetetlenült, tevékenységét képtelen volt folytatni és megszüntetésre került. Ezen szervezet 
tagságából alakult meg a Fegyveres Szervek Baráti Köre, mint civil társaság, de az előd 
feladatait megtartva. Mivel társaságuk bíróságon nem bejegyzet szervezet, ezért adószámmal 
és folyószámlával nem rendelkezik, ezért pályázatokon sem tudnak részt venni. A probléma 
megoldása ügyében a Jász Múzeumért Alapítvány segítségét kérték. Az Alapítvány a nemes 
ügy mellé állt, és immáron két éve támogatja a Fegyveres Szervek Baráti Köre feladatainak 
megvalósítását.” 
A benyújtott dokumentumok tartalmazzák, hogy a Fegyveres Szervek Baráti Körének 
jelenlegi létszáma 30 fő (emeritus jászkapitányok, ny. gimnáziumigazgató, múzeumigazgató, 
helytörténeti kutatók, diákok, nyugállományú katonák, özvegyeik és pártoló tagok). 
A Fegyveres Szervek Baráti Köre ebben az évben ünnepli a jogelőd megalakulásának 50. 
évfordulóját, Ennek az ünnepség sorozatnak a keretében szeretnének ellátogatni a Sajó menti 
ütközet (Muhi) helyszínére, és koszorúzással tisztelegni az elesett hősök emlékének. 
 
A fentiekben foglaltak alapján a Bizottság pályázati eljárás keretében nem tud támogatási 
javaslattal élni, de egyéni kérelemként kezelt támogatási kérelem formájában kezelve a 
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beérkezett kérelmet, javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az Alapítvány támogatására a 
kérelmében megfogalmazott célok megvalósítása érdekében.  
 
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról szóló 10/2021. (VII. 7.) 
Képviselő-testületi határozat 1. pontjában szereplő táblázat 46. sora értelmében a Bizottsági 
céltartalékok körébe „Civil szervezetek pályázati kerete” elnevezésű előirányzat került 
beépítésre 2 000 000.- Ft, azaz kettőmillió forint összegű keret biztosításával. A 2021. évi 
civil pályázat elbírálásával összefüggő 70/2021. (X. 14.) számú Bizottsági és 75/2021. (X. 
20.) számú Képviselő-testületi döntést követően a keret terhére rendelkezésre álló forrás 
összege 705.000.- Ft maradt, melyre tekintettel a Bizottság a 69/2021.(X.14.) számú 
határozatába foglalva döntött, hogy ezen keret terhére 400.000.- Ft összeg átcsoportosítását 
javasolja a Költségvetési rendelet 18. táblázat II. címszó „e” pontjában nevesített „Idősek és 
rászorult gyermekek karácsonyi ünnepsége” elnevezésű előirányzathoz. Ennek 
folyamodványaként a fentiekben nevesített előirányzat terhére 255.000.- Ft, azaz 
háromszázötezer forint áll rendelkezésre. 
 
 
A Bizottság a 85/2021. (XI. 18.) számú határozatába foglalva javasolja a Tisztelt Képviselő-
testületnek, a Jász Múzeumért Kulturális Alapítványt 50.000.- Ft, azaz ötvenezer forint 
támogatásban részesítse a fentiekben hivatkozott céltartalék terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat – egyszerű 
többséggel – elfogadni szíveskedjenek. 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (XI._23.) határozata 
Alapítvány támogatásáról  
 
1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 
§ 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a költségvetés bevételi és kiadási 
előirányzatainak módosításáról szóló 10/2021. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 1. 
pontjában szereplő táblázat 46. sorában megjelölt „Civil szervezetek pályázati kerete” 
elnevezésű előirányzat terhére – a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság javaslata alapján – 
a Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány (Székhelye: 5100 Jászberény, Táncsics Mihály 
utca 5; adószám: 18824168-1-16) részére 50.000.- Ft, azaz ötvenezer forint támogatást 
biztosít a Fegyveres Szervek Baráti Körének 50. évfordulójával összefüggő célok 
megvalósítása érdekében. 

 
2. Az 1. pontban megjelölt összegek utalására a külön megkötendő támogatási 

megállapodás aláírását követően kerül sor. 
 

Határidő: 2021. november 30. 
Felelős:  Budai Lóránt polgármester (a támogatási megállapodás aláírása 

vonatkozásában) 
Bobák Nóra, PH Aljegyzői Osztály vezetője (a támogatási megállapodások 
elkészítése vonatkozásában) 
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3. A Képviselő-testület felkéri a PH Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a támogatás 
átutalásáról a támogatott Alapítvány Budapest Banknál vezetett 10104260-07259252-
00000008 számú bankszámlaszámara szíveskedjen gondoskodni. 

 
Határidő: 2021. december 3. 
Felelős: Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője 

 
Erről értesül: 

1. Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány – 5100 Jászberény, Táncsics Mihály utca 5, 
2. a PH Aljegyzői Osztály – helyben, 
3. a PH Gazdasági Osztály – helyben, 
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok, 
5. Humán, Jogi és Közrendi Bizottság valamennyi tagja, 
6. Képviselő-testület valamennyi tagja, 
7. Irattár  
 
 

Jászberény, 2021. november 18. 
 Bethlendy Béla s. k. 
 a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke 
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