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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 Békési Református Egyházközség képviseletében Katona Gyula esperes úr azzal a
kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Szilágyi László Alapítványt alapítványi
céljaiban támogassa. A támogatással a Szegedi Kiss István Református Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium arra érdemes tanulói számára tanulmányi ösztöndíjat kíván az
Alapítvány fizetni.
A kérelmet támogatva az oktatási szakfeladat tartalék előirányzatai fel nem használt
összegeire az alábbiak szerint teszünk javaslatot:
- Szilágyi László alapítvány (5630 Békés, Széchenyi tér 21.; képviseli: Tasnádi Jolán elnök)
támogatására 400.000,- Ft.
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. június 30-ig
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 mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte, közzétette.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok
elfogadását.

1.

Határozati javaslatok:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében
tervezett, oktatási szakfeladat tartalék előirányzatai terhére az alábbi pénzösszeg
átadását hagyja jóvá:

1.)

-

Szilágyi László alapítvány (5630 Békés, Széchenyi tér 21.; képviseli: Tasnádi
Jolán elnök) támogatására 400.000,. Ft.

2.)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön az 1.
pontban megjelölt összeggel, azzal, hogy a támogatás felhasználásáról a
támogatottaknak 2014. június 30-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.

3.)

A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1)
bekezdése szerint letétbe helyezett beszámoló.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. december 5.
Izsó Gábor
Polgármester
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Jogi ellenjegyző
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