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2013. június 27-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében a diáksportra, 

tömegsportra, tehetségek támogatására, sportegyesületek támogatására 15.260.000,- Ft előirányzatot hatá-

rozott meg. Ezen összegből a sportegyesületek támogatására szánt 13.360.000.- forintból a 2013. évi költ-

ségvetési rendelet értelmében 40%-ot lehetett felhasználni az első félévben, azaz 5.344.000.- forintot. A 

második félévre tervezett új sportfinanszírozási tervet a Képviselő-testület és a sportszervezetek is meg-

ismerték. A sportvezetők többségi visszajelzése alapján az új finanszírozási rendszer bevezetése 2014-re 

javasolt, mert az új sportfinanszírozási rendszer bevezetésével várható változásokra való felkészülésre 

időt kérnek az egyesületek. 

A közpénzekből nyújtott támogatások fokozatosabb átláthatóságának megteremtését szolgálja a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt, mely alapján 

Békés Város Önkormányzata az általa nyújtott támogatásokkal kapcsolatos adatok közzétételét a jogsza-

bályban meghatározott feltételek mellett teljesíti az Belügyminisztérium felé, a Polgármesteri Hivatal 

útján. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támoga-

tásáról 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 kötni, azzal a feltétellel, hogy 

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 fő szabály szerint csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési 

támogatást, amely a 30. § (1) bekezdés szerint, a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámo-

lóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte, közzé-

tette. 2013-tól ez a rendelkezés a 2013. évi költségvetési forrás terhére nyújtott támogatások esetében a 

sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó szervezetekre is vonatkozik.  

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyon-

gazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.29.) rendelet 23. § (3) bekezdése 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 vagy magánszemély előírt számadási kötelezettségének 2014. 

január 31-ig nem tesz eleget a kötelezettség teljesítéséig a finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. 

Előzőek alapján a sportszervezetek második féléves támogatására a határozati javaslatban szereplő össze-

geket javaslom. 

 

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

 

 

Határozati javaslatok: 
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1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportszervezetek 2013. II. félévi támoga-

tását - Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségve-

téséről szóló rendeletében megállapított szabadidősport-tevékenység támogatása keret terhére - az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 

SPORTSZERVEZET 

2013. II. félévi 

javaslat 

EFt-ban 

BTE Asztalitenisz Szakosztály 2000 

BTE Ökölvívó Szakosztály 200 

BTE Súlyemelő Szakosztály 130 

BTE Sakk Szakosztály 180 

Békési ÁFÉSZ SE (női kosárlabda) 500 

Békési Szabadidős és Sportjáték Klub (férfi kosárlabda) 530 

Békési Diákok Atlétikai Clubja 580 

Békési Kajak - Kenu Club 1600 

Békési Futball Club 1600 

Női Kézilabda Torna Egylet 330 

Linea Aerobik Klub 120 

Surman Box Club 250 

ÖSSZESEN: 8020 

 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek 

szerint támogatásban részesített szervezetekkel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról az-

zal, hogy a támogatottnak 2014. január 31-ig kell írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, 

amelynek elmaradása esetén - annak pótlásáig – az Önkormányzat minden további támogatást fel-

függeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott 

szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

   

  

Békés, 2013. június 21. 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 
 

 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 


