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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békés Megyei Kormányhivatal 2012. május 15-én kelt, III-B-002/318-3/2012. 
ügyiratszámú megkeresésében törvényességi felhívással élt Békés Város Képviselő-testületének 
46/2012. (II. 28.) határozata kapcsán, mellyel a Képviselő-testület a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége Békési Szervezetét, a Családért Alapítványt, Békési Református Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítványt és a Békés Média Alapítványt támogatta változó összegű költségvetési 
pénzforrásokkal. 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. 
§ (1) bekezdése alapján nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban olyan 
gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben olyan személy vezető tisztségviselő 
(alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a 
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja), aki a pályázati eljárásban döntés-
előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó. Tekintettel arra, hogy a fent említett szervezetek 
közül kettő – a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete és a Családért Alapítvány – 
elnökei egyben a Képviselő-testület tagjai is (akik a törvény szövege szerinti döntéshozónak 
minősülnek) a határozat a törvény előírásainak nem felel meg. (A KÉSZ Békési szervezetének 
elnöke Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, a Családért Alapítvány elnöke Barkász Sándor képviselő.) 

A hivatkozott törvény 15. §-ában foglaltak alapján, ha a döntést hozó szerv vagy személy az 
összeférhetetlenség fennállása ellenére a pályázatot nem zárja ki és a szervezetet támogatásban 
részesíti, az e döntés alapján kötött szerződés semmis. A folyósított támogatást a kedvezményezett 
egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről 
szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelten köteles 
visszatéríteni. 

Megvizsgáltuk, hogy más hasonlóan érintett – és így a támogatható szervezetek köréből 
kizárandó – szervezetet támogatott-e a Képviselő-testület a törvényességi vizsgálattal érintett döntés 
óta. A Képviselő-testület 2012-ben a Családért Alapítványt mind a 90/2012. (III. 29.), mind a 
142/2012. (IV. 26.) határozatával, a KÉSZ Békési Szervezetét 74/2012. (III. 29.) határozatával 
további támogatásban részesítette. Javasoljuk a fenti döntéseknek e konkrét civil szervezetek 
támogatására vonatkozó részeinek hatályon kívül helyezését, illetve kérjük a Képviselő-testület 
felhatalmazó döntését, hogy a KÉSZ részére folyósított támogatási összegek visszafizetéséről 
intézkedhessünk. A Családért Alapítvány részére nem került folyósításra támogatás, mivel a 
támogatási döntésben szereplő feltételnek még nem tett eleget, azaz nem igazolta, hogy a 2011. évi 
CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti beszámolót az előírt módon letétbe helyezte. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselő-testülete 

1. hatályon kívül helyezi 46/2012. (II. 28.) határozatának 1. pontjából a „ ▪ 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete (székhelye: 5630 Békés, 
Széchenyi tér 3. képviseli: Dr. Pálmai Tamás elnök) 975.670,- Ft,” és a „ ▪ 
Családért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Malom u. 5. képviseli: Barkász 
Sándor) 1.081.000,- Ft” sorokat, 

2. hatályon kívül helyezi 74/2012. (III. 29.) határozata mellékletének 54. sorát, 

3. hatályon kívül helyezi 90/2012. (III. 29.) határozatának 1. c) pontját, 

4. hatályon kívül helyezi 142/2012. (IV. 26.) határozatának 1. b) pontját, 

5. felkéri a polgármestert, hogy Keresztény Értelmiségiek Békési Szervezete 
részére folyósított támogatási összegek visszafizettetéséről intézkedjen a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 15. §-ában foglaltak szerint, illetve a megtett 
intézkedésekről legkésőbb 2012. június 15-ig a Békés Megyei 
Kormányhivatalt tájékoztassa. 

Határid ő: intézkedésre azonnal, 
Kormányhivatal felé visszajelzés a megtett intézkedésekről legkésőbb 2012. június 15. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. május 21. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 .....................................  
Jogi ellenjegyző 

 .....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 


