ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. február 28-ai ülésére
Tárgy: A Sz.Ö.Sz. Alapítvány kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!
A művelődési házban hosszú időn át sikeresen működő, Jenes Gyula vezette
Számítástechnikai Önképzők Szervezete Alapítvány - ismertebb nevén a Sz.Ö.Sz - tevékenysége a
számítógép és az internet elérhetőbbé válásával okafogyottá vált. Mivel kitűnően adminisztrált
szervezetről van szó, Kákonyi Gellért igazgató megállapodott a kuratórium elnökével, és az
alapítványt (nevének, a kuratórium alelnökének és tagjainak lemondásával, feladatkörének
megváltoztatásával, kibővítésével) az intézmény szervezeteként a közművelődés szolgálatába kívánja
állítani, tekintve, hogy
•
•
•

az alapítvány az intézmény rendezvénykeretéhez képest nem elhanyagolható
összegre tett szert az elmúlt években az SZJA 1 százalékából;
a művelődési központ nem bejegyzett csoportjainak támogatása átlátható módon,
ezen az alapítványon keresztül történhetne;
a civil szervezetek egyéb pályázati kiírásoknak való megfelelését is segítené.

Valamennyi helyi közoktatási intézményünk, sőt, ezek telephelyei külön-külön rendelkeznek saját
alapítvánnyal. Tevékenységénél fogva az adományok fogadása terén leginkább érdekelt művelődési
központ és civil szervezetei számára is nagy jelentőséggel bírhat egy közhasznú szervezet
működtetése.
Az alapítvány székhelye jelenleg nem az Ady Endre Művelődési Központ: ahhoz, hogy ez legyen, a
hatályos 28/2007. (XII. 10.) számú, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló helyi rendeletünk 5. § (1) bekezdés a. pontja alapján lehetőség
van az Alapítvány számára telephely biztosítására. Ugyanezen rendelet (3) bekezdése értelmében a
telephely-használati jogosultságról a Képviselő-testület dönt.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza a használati megállapodás tervezetét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat jóváhagyására.
Nyergesújfalu, 2008. február 17.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Járuljon hozzá a mellékelt megállapodás megkötésével, hogy az Ady Endre Művelődési
Központ és Könyvtár közösségi és közművelődési tevékenységét segítő - jelenlegi nevén Számítástechnikai Önképzők Szervezete Alapítvány székhelyéül az Ady Endre Művelődési
Központ és Könyvtár önkormányzati tulajdonban lévő, Kálmán Imre tér 1. szám alatti épületét
jelölje meg.
2. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

