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Ikt.sz.: H/907-11/2022.                       Előterjesztés száma: 4/2023.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. január 26-i rendes ülésére 

Előterjesztés tárgya: 
Tájékoztatás a Tájház 2023. évi programtervéről és költségvetés-

tervezetéről 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Wilk Andrea 

HR-referens 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző 
 

Tárgyalja: 

 

Humánügyi Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: Kulturális Alapítvány Szadáért kuratóriuma 

Javasolt meghívott: Galambos Gáborné kuratóriumi elnök 

Az elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: egyszerű szavazattöbbség 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük nem  
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 130/2022. (X.27.) KT-határozatának 4./ pontja 

szerint a Képviselő-testület felkérte a Kulturális Alapítvány Szadáért Kuratóriumát, hogy nyújtson be 

tájékoztatást a Tájház 2023. évi programtervéről és költségvetés-tervezetéről a Képviselő-testület 2023. 

januári rendes ülésére, amelyet határidőre teljesítettek.  

 

A 2023. évre vonatkozó a Tájház által készített programtervet és költségvetés-tervezetet az előterjesztés 

1. számú melléklete szerint terjesztem a Képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

Az Alapítvány program- és költségvetés-tervezetéből kitűnik, hogy működésükhöz és tervezett 

programjaikhoz az Önkormányzattól együttesen bruttó 3.107.000,-Ft hozzájárulást igényelnének – a 

Képviselő-testület döntésén múlik, hogy ebből mekkora összeget biztosít ténylegesen a 2023. évi 

költségvetés tervezete I./ verziójának elbírálásakor (ld. párhuzamosan előterjesztett 9/2023. 

előterjesztést!). 

 

 

Az előterjesztés melléklete:  

➢ 1. sz. melléklet: Tájékoztatás a Tájház 2023. évi programtervéről és költségvetés-tervezetéről 

 

Szada, 2023. január 3.                         

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2023. (I. 26.) KT- határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájház 2023. évi programtervéről és 

költségvetés-tervezetéről szóló tájékoztatást a 4/2023. sz. előterjesztés 1.sz. melléklete szerint elfogadja, 

és az abban foglaltak alapján a Kulturális Alapítvány Szadáért Alapítvány részére – pénzeszköz-átadás 

formájában - br. 3.107.000,- Ft működési támogatást biztosít az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének terhére. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pont szerinti Támogatási szerződés 

Önkormányzat nevében történő aláírására, továbbá arra, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetése 

tervezetének II./ verziójába az e határozat szerinti br. 3.107.000,- Ft kiadási előirányzatot beépíttesse.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 
 


