
Szám:  2-16/2014. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2014. szeptember 1-jei 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 34/2014. (IX. 1.) közgy űlési 
határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzatnak nyújtandó visszatérítend ő támogatás 
jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat II. Tolna Megyei Roma 
Folklórfesztivál című rendezvényének lebonyolítására 
700.000 Ft visszatérítendő támogatást hagy jóvá. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat 
mellékletét képező szerződéstervezetet jóváhagyja, 
felhatalmazza a Közgyűlés alelnökét, hogy a 
visszatérítendő támogatásról szóló szerződést aláírja. 

 
Felelős:  Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

Kapitány Zsolt sk.                    dr. Bartos Ge orgina sk. 
       a Közgy űlés alelnöke              megyei f őjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia  
 



Melléklet a 34/2014. (IX.1.) közgyűlési határozathoz 
SZERZŐDÉS 

Önkormányzati támogatásról 
 
 

Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. , képviseli: Kapitány Zsolt alelnök) a továbbiakban Támogató, 
valamint 
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13., képviseli: Sárközi János elnök) a továbbiakban Támogatott között 
alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 
 

1. A Támogató a szerződésben foglalt feltételekkel 700000 Ft, azaz Hétszázezer 
forint visszatérítendő támogatást biztosít Támogatott részére. 

 
2. A Támogatás célja: a II. Tolna Megyei Roma Folklórfesztivál megrendezése. 

 
3. A Támogató a jóváhagyott támogatás összegét a szerződés aláírását és a 

szükséges egyéb nyilatkozat beérkezését követően Támogatott 10046003-
00319762 számú bankszámlájára utalja át. 

 
4. A Támogatás a Támogatott szervezet 2014. szeptemberében  felmerülő- a 

programhoz kapcsolódó pályázatban foglalt célokkal összhangban lévő -  
kiadásaira használható fel. 

 
5. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett ROM-RKT-14 kódszámú, „ A 
roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és 
termékek elérhetővé tételének támogatására” kiírt pályázaton  a II. Tolna 
Megyei Roma Folklórfesztivál megrendezésére benyújtott pályázatán az 
igényelt 700000 Ft támogatást elnyeri, a kettős támogatás elkerülése 
érdekében a pályázaton elnyert támogatás jóváírását követő 3 napon belül a 
megyei önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatását egy 
összegben visszafizeti a Tolna Megyei Önkormányzat számlájára. 
 

6. A visszatérítendő támogatás visszafizetésének legkésőbbi határideje 2014. 
december 31.-e. 
 

7. A támogatás elszámolási határideje legkésőbb 2014. október 12. 
 

8. A Támogatott vállalja, amennyiben a visszatérítendő támogatás 
visszafizetésére bármely ok miatt egy összegben nem képes, erről 
haladéktalanul írásban értesíti Támogatót és egyeztetést kezdeményez a 
támogatás visszafizetésével kapcsolatos kérdések rendezésére.  

 
9. Támogató az elszámolási kötelezettség módját és jogcímeit a benyújtott  

pályázatra vonatkozó előírásokkal egyezően határozza meg. 
 

10. A Támogatott tudomásul veszi, hogy külön eljárás nélkül az elszámolással 
egyidejűleg vissza kell térítenie a határidőn belül fel nem használt, illetve 
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eltérő célra felhasznált összeget. A Támogatott tudomásul veszi továbbá, 
hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz 
eleget, a támogatás összegét – az elszámolási határidő szerinti időpontban - 
egy összegben köteles visszafizetni a Tolna Megyei Önkormányzat 
10046003-00292416-00000000 sz. számlájára. 

  
11. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolásban figyelembe vett eredeti 

bizonylatokat 5 évig megőrzi és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal által 
ellenőrzéssel megbízott szakértő vagy a Támogatót ellenőrző külső szervezet 
– ilyen irányú igénye esetén – az ellenőrzés céljára, rendelkezésére bocsátja.  

 
 
Szekszárd, 2014. szeptember   …..  
 
 
 
 

Kapitány Zsolt  Sárközi János 
a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke a Tolna Megyei Cigány 

                                                              Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző:  
 
Kőfalvi Aranka 

 


