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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. május 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Képviselő-testülete a március 28-i ülésén tárgyalta a Reményhír Intéz-
ményfenntartó Központ kérelmét. A kérelemben a Reményhír Intézményfenntartó Központ 
azt kérte a Képviselő-testülettől, hogy az általa működtetésre átvett Eötvös József Tagiskola 
és Epreskerti Tagóvoda 2013. évre összeállított költségvetésében mutatkozó csaknem 90 MFt 
hiányt vállalja át az Önkormányzat.  

A Képviselő-testület a 102/2013. (III.28.) határozatában felkérte a Fenntartót, hogy vizsgálja 
felül saját költségvetését, ideértve a gyermekétkeztetés rendszerét is. 

A Reményhír Intézményfenntartó Központ 2013. április 12-i, a polgármesternek címzett 
levelében azt a tájékoztatást adta, hogy az étkezéssel kapcsolatos normatíva az egyházi fenn-
tartók tekintetében változni fog 102.000 Ft/fő/évre, így a tárgyévre kimutatható hiánya kb. 10 
MFt-tal kevesebb lesz, 79 MFt körül várható. A Reményhír Intézményfenntartó Központnak 
határozott kérése, hogy a tervezett hiányt minél nagyobb arányban vállalja át az Önkormány-
zat. 

Békés Város Képviselő-testülete a fennálló helyzetet több szempontból is mérlegelve a 
158/2013. (IV. 25) határozatában döntött arról, hogy szándékában áll támogatást nyújtani a 
fenntartónak, amennyiben a támogatás szükségességét valós teljesítési adatok támasztják alá, 
valamint a támogatási szándék összhangban áll az Önkormányzat költségvetési lehetőségei-
vel. 

A Reményhír Intézményfenntartó Központ, kérésünkre megküldte a 2012. szeptember 
1-től 2013. március 31-ig tartó időszak teljesítési adatait, évenként megbontva az átvett fela-
datokra. Az adatsorokat áttanulmányozva a következő megállapítást tettük: 

1. A 2012. évre vonatkozó 4 hónap teljesítési adataiból kitűnik, hogy az átvett fela-
datok tekintetében a bevételek és a kiadások hiánya 25.649 EFt, amelyből 
24.105 EFt az általunk elismerhető hiány- a kifizetett természetbeni juttatá-
sokkal csökkentve -  összege. A 2012. évben az önkormányzat feladata volt még 
az általános iskola szakmai működtetése is, így a hiány rendezésre az Önkor-
mányzat jogszerűen vállalhat kötelezettséget. 
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2. A 2012. év 4 hónapjára kimutatott hiány okai összetettek, melynek kialakulásá-
hoz mindkét fenntartó hozzájárult. Ismeretes, hogy az Eötvös József Tagiskolát 
az indokoltnál nagyobb foglalkoztatott létszámmal adtuk át, az épület energeti-
kai, műszaki állapota sem támogatja az optimális rezsi kiadások teljesülését.  

3. A 2013. év I. negyedévére kimutatott 20. 857 EFt hiány vizsgálata az önkor-
mányzat részéről csupán arra vonatkozott, hogy a Reményhír Intézményfenntar-
tó Központ 2013. évre összeállított költségvetési adatai alapján a teljesítési ada-
tok az időarányosnak megfelelően alakultak. 

4. Az általános iskolák 2013. évi államosításával az önkormányzatnak nem feladata 
az oktatás szakmai finanszírozása, ezért az átadott feladatok tekintetében nem 
lehetne értelmezni az oktatásban résztvevők bérére és járulékaira, valamint a 
szakmai működési kiadásokra vonatkozó  önkormányzati kötelezettségvállalást, 
mert az önkormányzatnak a szakmai szegmens finanszírozásra nem volt állami 
forrása, ezért nincs vetítési alap sem. Az előzőekből következik, hogy jogszerű-
en támogatást sem tud nyújtani a komplex (szakmai és működési) feladatellátás-
ból adódó hiány mérséklésére. 

A 2013. évre vonatkozóan a Reményhír Intézményfenntartó központ várható hiánya közve-
tett támogatásokkal és feladatok átvállalásával mérsékelhető, melyet az alábbiakban fog-
lalunk össze: 

1. A Tornacsarnok használatát térítésmentessé alakítjuk át szeptember 1-től, ÁFA követ-
kezmények nélkül, ezzel párhuzamosan bevételkiesés jelentkezik a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központnál - gondoskodni kell ennek kompenzálásról. 

2. Amennyiben az intézmény a rendelkezésre álló épületben kisebb területet foglal el 
mindennapos működése során, akkor a használati szerződés módosításra kerül, vagyis 
a közüzemi díjak megosztásra kerülnek a használat arányában a két fenntartó között. 

3. A Reményhír Intézményfenntartó Központ jelezte, hogy a konyha üzemeltetését visz-
sza adja 2013. 06.30. napjával az önkormányzatnak, így félévtől a konyha kimutatott 
vesztesége sem terheli a fenntartót az év hátralévő részében. 

4. A Reményhír Intézményfenntartó Központ bemutatta azokat a számláit, melyeket a 
konyha működtetésével kapcsolatban az átvétel napjától 2013.04.16-ig pénzügyileg 
teljesített. A bemutatott számlák együttes összege 997.833 Ft, mely tartalmaz karban-
tartás jellegű és felújítás jellegű kiadásokat is, melyet abból a megfontolásból teljesí-
tett, hogy a konyhát hosszú távon tudja működtetni. Javasoljuk a Képviselő-
testületnek, hogy engedélyezze az igazolt kiadások 997.833 Ft összegben történő 
megtérítését a Reményhír Intézményfenntartó Központ számára. 

A Reményhír Intézményfenntartó Központ 2013. évi hiányának mérséklése érdekében a szer-
ződésmódosítások 2013. május 30-ig kerülnek a Képviselő-testület elé. 

A 2012. évi hiányra javasoljuk, hogy az Önkormányzat vállaljon kötelezettséget a 2012. évi 
jóváhagyott szabad pénzmaradvány terhére 24.105 EFt összegben, az előterjesztés mellékle-
tében csatolt megállapodás szerint. 

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

1. Békés Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Reményhír Intézmény-
fenntartó Központ által átvett intézmények 2012. évi hiányának finanszírozásra. 
A támogatás mértéke a 2012. évre vonatkozóan 24.105 EFt vissza nem térítendő 
támogatás. 

2. Békés Város Képviselő-testülete az átadott támogatás forrásául a 2012. évi zár-
számadással jóváhagyott szabad pénzmaradványból elkülönített 57.000 EFt-ot 
nevezi meg, melyből működési céltartalékot képzett. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a határozat mellékletében lévő 
megállapodás aláírására. 

4. Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Eötvös József Tagis-
kola konyhájára fordított 998 EFt kiadást az Önkormányzat a Reményhír In-
tézményfenntartó Központ számára megtérítse. A támogatás forrásául a 2012.évi 
zárszámadással jóváhagyott szabad pénzmaradványból elkülönített 57.000 EFt-
ot nevezi meg, melyből működési céltartalékot képzett. 

 
Határid ő:   azonnal 
 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
   

 
Békés, 2013. május 21. 
 
 

 
Izsó Gábor 

polgármester 
 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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MEGÁLLAPODÁS 

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSRÓL 

 

Amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2. képviseli: 
Izsó Gábor polgármester, adószám. 15725060-2-04) mint Támogató, másrészről a Magyar 
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír Intézményfenntartó 
Központ (5630 Békés, Petőfi u. 45. sz.., adószám: 18393567-1-04. képviseli: Durkó Albert 
misszióvezető) mint Támogatott között az alábbiak szerint. 
 
Előzmények: 
A Reményhír Intézményfenntartó Központ 2012. szeptember 1 napától átvette Békés Város 
Önkormányzatától működtetésre az Eötvös József Tagiskolát a benne üzemelő konyhával, 
valamint az Epreskerti Tagóvodát. Az új intézményfenntartó szándéka az volt, hogy az átvett 
intézmények szakmai működését jó színvonalon és gazdaságosan működtesse a rendelkezésre 
álló állami és egyházi normatívákból, valamint az intézmény térítési díjaiból. Számításai sze-
rint a várható források elegendőek lettek volna a rentábilis intézményi működéshez. Az új 
fenntartónál a költségvetési előzmények nélküli intézményfenntartás és a nem átmenetinek 
minősíthető forráshiány miatt a 2012. évben ténylegesen kimutatható hiányt keletkeztetett. 
 

1. A bemutatott költségvetési teljesítési adatok alapján a Felek megállapítják, hogy az át-
vállalt feladatok tekintetében a 2012. évre a hiány összege 25.649 EFt, ebből az Ön-
kormányzat által elismerhető hiány mértéke 24.105 EFt. 

 
2. A Reményhír Intézményfenntartó Központ kijelenti, hogy a hiány tényleges összegére 

vonatkozó 25.649 EFt, a főkönyvi könyvelésével megegyező és végleges összeg, me-
lyet főkönyvi kivonattal támaszt alá, amely a megállapodás mellékletét képezi. 

 
3. A Reményhír Intézményfenntartó Központ kijelenti, hogy a 2012. évre vonatkozóan 

további támogatási igényt nem terjeszt elő. 
 
4. Békés Város Önkormányzata vállalja, hogy az általa elismert 24.105 EFt összegű hi-

ány fedezetére a Támogatott részére vissza nem térítendő költségvetési támogatást biz-
tosít. 

 
5. Békés Város Önkormányzata a jóváhagyott költségvetési támogatást a megállapodás 

aláírását követő 15 napon belül a Reményhír Intézményfenntartó Központ 
……………………………. számú számlájára átutalja. 

 
6. A Megállapodást Békés Város Képviselő-testülete a …./2013.(V. 30.) határozatával 

hagyta jóvá. 
 

7. A jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 
 
Békés, 2013. …………… hó …… nap 
 
 
 
                                Izsó Gábor                                                     Durkó Albert 
                              Polgármester                                 misszióvezető 
















