
Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. április 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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:  

 

- A Békési Református Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (5630 Békés, 

Petőfi u. 3-5., képviseli: Csonka Jánosné Füsti Molnár Anikó elnök) támogatására 

67.500,- Ft, 

- Jövőnkért Békési Nagycsaládos Közhasznú Egyesület (5630 Békés, Rákóczi utca 

2-4., képviseli: Foltinné Weidmann Edina elnök) támogatására 157.500,- Ft. 

 

A korábbi időszakban a városi, körzeti, megyei és területi tanulmányi versenyek 

megrendezését az önkormányzat az iskolák költségvetési támogatásaként biztosította. A 

jelenlegi működtető-fenntartó rendszerben az iskolák nem az önkormányzat költségvetési 

szervei, így a tevékenységek támogatása az intézményi alapítványokon keresztül lehetséges. 

 

2014-ben a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola rendezte járási szinten a 

Kazinczy Szépkiejtési Versenyt, amihez 35.000,- Ft támogatást kért. 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rendezte a Zrínyi Ilona 

Matematika Verseny területi fordulóját, illetve a Játékos Sportverseny megyei fordulóját. A 

két versenyhez 40.000,- Ft támogatást kért.  

A korábbiakban az iskola vásárolta a sportiskolába járó tanulók bérleteit, amit ma az iskolai 

alapítvány térít meg a Köröstarcsáról, Mezőberényből, Tarhosról és Muronyból bejáróknak. 

Ennek támogatására ugyancsak 40.000,- Ft támogatást kért. 

 

Az összegek Békés Város 2014. évi költségvetésében az oktatási szakfeladaton céltartalékként 

megtervezésre kerültek. Kérem támogatásként való megítélésüket, az Iskolák Alapítványai 

számára. 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil 

törvény) 53. § (1) bekezdése alapján az államháztartás alrendszereitől támogatási szerződés 

alapján költségvetési támogatási jogviszony jön létre. A támogatásban részesíteni kívánt 

szervezetekkel írásbeli szerződést kell megkötni, azzal a feltétellel, hogy 2014. december 31-

ig kötelesek írásos tájékoztató megküldésével elszámolni a támogatás felhasználásáról. Ennek 

elmaradása esetén az Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. 

Tárgy: Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása Sorszám: IV/10 

Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző 

dr. Szöllősi Bernadett jogász 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

 

Pénzügyi Bizottság 
Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 



 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.   

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok 

elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésében 

tervezett, működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő 

járulékok kiemelt előirányzatai terhére az alábbi pénzösszegek átcsoportosítását 

hagyja jóvá:  

- A Békési Református Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (5630 Békés, 

Petőfi u. 3-5., képviseli: Csonka Jánosné Füsti Molnár Anikó elnök) 

támogatására 67.500,- Ft, 

 

- Jövőnkért Békési Nagycsaládos Közhasznú Egyesület (5630 Békés, Rákóczi 

utca 2-4., képviseli: Foltinné Weidmann Edina elnök) támogatására 157.500,- 

Ft. 

 

2.)  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésben az 

oktatási szakfeladaton megtervezett támogatási összegek terhére az alábbi 

pénzösszegek átcsoportosítását hagyja jóvá: 

 

- Békési Nebulók Alapítvány (5630 Békés, Jantyik u. 21-25., képviseli: Csapóné 

Szövő Klára) támogatására 35.000,- Ft, 

- A Heppiskola Gyermekeiért Alapítvány (5630 Békés, József A. u. 12., 

képviseli: Karácsné Sárközi Dóra) támogatására 80.000,- Ft.  

3.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, 

hogy a fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön az 

1. és 2. pontban megjelölt összegekkel, azzal, hogy a támogatások felhasználásáról 

a támogatottaknak 2014. december 31-ig 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. 

4.) A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) 

bekezdése szerint letétbe helyezett beszámoló. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. április 23. 

 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


