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Tisztelt Képviselő-testület!  

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 221/2011. (VI. 30.) sz. határozatával pénzügyi 
megállapodást kötött a Békési református Egyházközséggel az akkor átadott Karacs Teréz Tagiskola és 
Jantyik utcai Óvoda kiegészítő önkormányzati támogatására. A megállapodás a 2011. szeptember 1. – 
2012. december 31. közötti 16 hónapra szólt. 
 
A végrehajtási időszakban történtek egyeztetések az elismerhető költségek köréről, a várható támogatási 
igényről, döntés azonban csak a végső könyvvizsgáló jelentés birtokában és ismeretében hozható. Ennek 
kimutatott eredménye 37.065 EFt  hiány volt a két tagintézményre vonatkozóan. A vártnál jóval nagyobb 
hiányt többek között az okozta, hogy a tagintézmények korábban önkormányzati körön belül étkeztek, 
innentől viszont külső szolgáltatótól vásárolták az élelmezést, aminek ÁFA vonzata, mint várható kiadás, 
az átadás idején folytatott tárgyalások alkalmával nem került átgondolásra. Tanulói létszám csökkenés is 
jelentős normatíva kiesést okozott. 
A megállapodás 10. pontja szerint a könyvvizsgálói jelentés elfogadásától számított 15 napon belül a 
támogatást ki kell fizetni. Békés város 2013. évi költségvetésében erre az oktatási szakfeladaton 
10.000.000 Ft céltartalékként be volt tervezve, aminek átutalása megtörtént, a további összegekre 
azonban nincs fedezet a város eredeti költségvetésében, illetve az összeg mértéke is indokolja, hogy 
képviselő-testületi döntés szülessen róla a forrás megjelölésével. 
 
A város 2013. évi költségvetésének ismeretében a fennmaradó 27 millió Ft kiegyenlítése feszültségeket 
okozna számos területen, így arra kérünk felhatalmazást, hogy a Békési Református Egyházközséggel az 
alábbi elvek és határidők mellett kezdeményezzük a megállapodás végrehajtására vonatkozó 
megegyezést: 

a. a 2013. évi összegből 10 millió Ft-ot az Önkormányzat már kifizetett, 
b. 8,5 millió Ft kifizetésére 2013. július 31-ig, 
c. 8,5 millió Ft kifizetésére 2013. szeptember 30-ig kötelezettséget vállal. 
d. A pénzügyi megállapodás alapján továbbra is fennálló 10 millió Ft megfizetésére a 2014. 

évi költségvetése terhére vállal kötelezettséget az Önkormányzat. 
e. Az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési forrásaiból 11,3 millió forint + ÁFA-t a 

tulajdonában lévő  Karacs Teréz Tagiskola Békés, Szánthó A. u. 3. szám alatti épületének 
rezsicsökkenését eredményező korszerűsítésére fordít július –augusztus hónapban. 

 
 
 
 



Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
 
Határozati javaslatok: 
 
I. 
 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Református Egyházközséggel 
2011. július 6-án kötött pénzügyi megállapodás végrehajtására az alábbi elvek és összegek 
szerint kíván megegyezni az Egyházzal:  

a.) A Békési Református Egyházközség támogatási igényét 37.065 EFt-ban ismeri el. 
b.) Az Önkormányzat 2013. évi összegből 10 millió Ft-ot már kifizetett, 
c.) 8,5 millió Ft kifizetésére 2013. július 31-ig, 
d.) 8,5 millió Ft kifizetésére 2013. szeptember 30-ig kötelezettséget vállal. 
e.) A pénzügyi megállapodás alapján továbbra is fennálló 10 millió Ft megfizetésére a 

2014. évi költségvetése terhére vállal kötelezettséget az Önkormányzat. 
f.) Az Önkormányzat a 2013. évi fejlesztési forrásaiból 11,3 millió forint + ÁFA összeget 

a tulajdonában lévő, Karacs Teréz Tagiskola Szánthó A. u. 3. szám alatti épületének 
rezsicsökkenését eredményező korszerűsítésére fordít. 

 
2. Felkéri polgármesterét, hogy a megállapodás fentiek szerinti módosítását kezdeményezze a 

Békési Református Egyházközségnél. Amennyiben az egyezség létrejön, felhatalmazza 
polgármesterét (utólagos beszámolás mellett) a megállapodás aláírására. Amennyiben a 
megállapodás nem, vagy eltérő tartalommal jön létre, a polgármesternek tárgyi ügyet újra a 
képviselő-testület elé kell terjesztenie. 

 
II. 
 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Református Egyházközségnek 
megállapodás alapján a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott, kifizetett 10 millió Ft 
támogatást jóváhagyja.  

2. A Békés város tulajdonában lévő, Békés, Szánthó A. u. 3. szám alatti épület felújításának és 
a 17 millió Ft támogatás megfizetésének forrása a 151/2013.(IV.25.) határozat 3. pontjában 
jóváhagyott, 2012. évi pénzmaradvány terhére képzett működési céltartalék.                                                            

3. A Karacs Teréz Tagiskola Békés, Szánthó A. u. 3. szám alatti épületének rezsicsökkenését 
eredményező korszerűsítésére fordítható 11,3 millió forint + ÁFA összeg forrása a 2013. évi 
költségvetésben elkülönített célszámlán lévő fejlesztési tartalék. 

 
Határid ő: intézkedésre azonnal 
 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
   
Békés, 2013. május 23. 
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