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Tisztelt Képviselő-testület!
A Békési Futball Club (továbbiakban: kérelmező) képviseletében Rácz Attila elnök
2015. július 29. napján kelt, az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult Békés város
Önkormányzata Képviselő-testületéhez.
A kérelmező a Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, - általa
bérelt - 5630 Békés, Szarvasi u. 34. szám (hrsz: 3917/1) alatti sporttelep megnevezésű
ingatlan területén található székházon szeretne felújítást végezni. A felújításra a 2014-2015-ös
TAO pályázat nyújt lehetőséget, melynek elbírálása megtörtént, eredményes lett. A támogatás
összege a kérelmező részére folyósításra került. A pályázat keretében a kérelmező 70 %-os
támogatást kapott, az elvégzendő munkálatokra 30 % önrészre van szüksége.
A kérelmező által elvégzett felújítások nem érintik az épület tartószerkezetét, a Békési
Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hatósága által a 10699-1/2015. engedélyszámon kiadott
igazolás alapján nem engedélyköteles tevékenységek. A felújítás az alábbi munkálatokat
tartalmazza: nyílászárók cseréje, vizesblokkok cseréje, javítása, az épület földszinti öltözőinek
felújítása. A felújítás befejezésekor a beruházás értéke az ingatlanon aktiválásra fog kerülni.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. februárjában fogadta el a
civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).
„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.
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(2) Pályázat alapján a civil szervezetek egyéb szervezetekhez benyújtott pályázataik önrészének
finanszírozásához támogatásban részesíthetők.”
„6. § (1) Kivételesen, indokolt esetben, pályázati eljárás nélkül, kérelemre támogatás ítélhető
meg a civil szervezetnek a 4. §-ban meghatározott célok megvalósításához.
(2) Pályázaton kívüli támogatás esetén a pályáztatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e
§-ban meghatározott eltéréssel.”

A Békési Futball Club 1994. óta a 04-02-0001073 számon nyilvántartásba vett, 5630 Békés,
Szarvasi u. 34. szám alatti székhelyű, nem közhasznú egyesület.
Az egyesület cél szerinti leírása: a futball club célja, hogy elősegítse a békési labdarugó sport
színvonalának emelését, megteremtse és folyamatosan biztosítsa a bajnokságban induló
csapat működésének feltételeit, gondoskodjon az utánpótlás neveléséről.
A Békési Futball Club a mellékelt kérelme alapján a támogatást - a Rendelet 6. § (1)
bekezdése alapján, a 4. § (2) bekezdésben meghatározott cél megvalósításához - a TAO
2014/2015. pályázat megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához kéri.
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 Képviselő-testületének 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 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 6. § (1) bekezdése
alapján, a 4. § (2) bekezdésében meghatározott célból - pályázati önrész
finanszírozásához- 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli támogatást nyújt a
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Békési Futball Club (5630 Békés, Szarvasi u. 34. elnök: Rácz Attila) részére. A
támogatás forrását Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
5. melléklet II/1. sora – fejlesztési célú pályázat önereje – biztosítja.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a fentiek szerint a 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. augusztus 18.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző

3

