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ELŐTERJESZTÉS  

 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 24-i soros nyílt ülésére 

 

az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány támogatási kérelméről 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány (8700 Marcali, Munkácsy u. 7., a továbbiakban: Alapítvány) 

nevében az alapító, Élő György támogatási kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő- testülethez. A 2017.01.01.- 

2017.12.31. közötti időszakra 480.000.- Ft összegű támogatást kér az Alapítvány hátrányos helyzetű emberek és 

családok szociális körülményeinek és életminőségének javításához. A kérelmet az előterjesztéshez mellékelem. 

A kérelemben szereplő, meghatározott üzletekben kedvezményes vásárlásra jogosító kártya 

elfogadóhelyek többsége olyan kereskedő vagy szolgáltató, amelynek fő vásárlói köre nem a hátrányos helyzetű 

lakossági körből kerül ki (pl. autószerviz, ékszerszalon, kozmetika, benzinkút stb.) A kártya bekerülési költségét 

meghaladó mértékű kedvezmény igénybevételére kevés az esély, hiszen az átlag 5 %-os mértékű kedvezményt 

figyelembe véve ez legkevesebb havi 20.000 Ft-os vásárlást feltételez, amely a rászorult, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket nevelő családok esetében valószínűtlen. A 40 darab kártya szétosztása is aggályos abból a 

szempontból, hogy a halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy az egyébként rászorulók száma lényegesen 

magasabb. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a 

képviselő – testület hatásköréből nem ruházható át az alapítvány számára forrás átadása. Mindezen és Marcali 

Város Önkormányzata Képviselő- testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint 

önkormányzati forrás államháztartáson kívüli és belüli átadásáról szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete 

5. § (1) és (3) bekezdésére tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő- testülete, hogy a kérelmet tárgyalja meg, és 

hozza meg döntését. 

 

Marcali, 2016. november 23. 

                Dr. Sütő László s.k. 

                                               polgármester   

 

 

Határozati javaslatok 

 

„A” 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) az előterjesztést 

megtárgyalta és úgy határoz, hogy az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány (8700 Marcali, Munkácsy u. 7.) 

egyedi támogatásra irányuló kérelmét elutasítja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: értelem szerint 

„B” 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) az előterjesztést 

megtárgyalta és úgy határoz, hogy az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány (8700 Marcali, Munkácsy u. 7., a 

továbbiakban: Alapítvány) egyedi támogatásra irányuló kérelmének helyt ad és az Alapítvány számára 480.000.- 

Ft összegű támogatást biztosít a kérelemben szereplő célokra. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: értelem szerint 
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