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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 februárjában fogadta el a civil szervezetek
költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendeletet. A rendelet 6. §-a
értelmében indokolt esetben, pályázati eljárás nélkül, kérelemre támogatás ítélhető meg a civil szervezetnek a 4.
§-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.
„4.§
(1) Elsősorban a város lakosságának szóló helyi programok megvalósításához a civil szervezetek pályázat alapján
támogatásban részesíthetőek, amennyiben a következő tevékenységek valamelyikét végzik:
a)
egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység
b)
nevelés, oktatás
c)
kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység
d)
közbiztonság javítása
e)
gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok
f)
fogyatékosok támogatása
g)
munkanélküliek támogatása
h)
városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem.
(2) Pályázat alapján a civil szervezetek egyéb szervezetekhez benyújtott pályázataik önrészének finanszírozásához
támogatásban részesíthetők.”

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az önkormányzat költségvetésében
többletkötelezettség vállalás joga, költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása, valamint a tartalékok
felhasználásáról szóló döntés. A működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok
felszabadult előirányzatainak átcsoportosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:
Békés Média Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Rákóczi utca 4., képviseli: Berta György István)
támogatására: 1.081.000,- Ft
Az Alapítvány tevékenysége: a békési médiában kezdő fiatal tehetségek, valamint a médiában már dolgozó
személyek segítése az alapítvány rendelkezésére álló minden anyagi és természetbeni eszközzel, az alapítvány
kapcsolatainak, információs hálózatának felhasználásával. Az alapítvány média szakos hallgatóknak gyakorlatorientált képzést, foglalkoztatottságot biztosít, támogatás nyújt kulturális, művészeti, életmód-műsorok
megvalósításához.
A Békés Média Alapítvány a mellékelt kérelme alapján a támogatást médiagyakorlati oktatás szervezése
céljából igényelte. Az Alapítvány támogatja a fiatal, tehetséges, városi médiákban indulni szándékozó
tanulókat, így céljai megfelelnek a Rendelet 4. §(1) bekezdés b), c), e) pontjaiban meghatározott céloknak,
ezáltal a civil szervezet támogatásban részesíthető.
A civil szervezetek támogatásakor az Önkormányzat az alábbi jogszabályokat, rendeletet veszi figyelembe,
nevezetesen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvényt (a továbbiakban: Civil törvény), valamint Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati
rendeletét. A Civil törvény 53. § (1) bekezdése alapján az államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási
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szerződés alapján költségvetési támogatási jogviszony jön létre. A támogatásban részesíteni kívánt
szervezetekkel írásbeli szerződést kell kötni, azzal a feltétellel, hogy 2016. január 31. napjáig kötelesek írásos
tájékoztató megküldésével elszámolni a támogatás felhasználásáról. Ennek elmaradása esetén az Önkormányzat
minden további támogatást felfüggeszt.
A Civil törvény 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat
költségvetési támogatást, amely a 30. § (1) bekezdés szerint a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott
beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte,
közzétette.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési támogatásának
rendjéről szóló 4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelete 8. §-a alapján az önkormányzati költségvetésből
finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a
céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott
szervezet, illetve magánszemély előírt számadási kötelezettségének 2016. január 31. napjáig nem tesz eleget, a
kötelezettség teljesítéséig a finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:
1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési támogatásának
rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 6. §-a alapján,
médiagyakorlati oktatás szervezése céljából, a 2015. évi költségvetésében tervezett, működési kiadás,
személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai terhére az alábbi
pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá:
a) Békés Média Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Rákóczi utca 4.) támogatására 1.081.000-, Ft.
2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról azzal,
hogy a támogatottnak 2016. január 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia,
melynek elmaradása esetén – annak pótlásáig – az Önkormányzat minden további támogatást
felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a
támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
3) A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe
helyezett beszámoló meglétének igazolása.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2015. június 24.

Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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