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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. június 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 38. § /1/ 
bekezdése alapján – fő szabály szerint – a testület hatáskörébe tartozik a többletkötelezettség 
vállalás joga költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása, valamint a tartalékok 
felhasználásáról szóló döntés. 
 A 2011. évi költségvetés szerinti személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő 
járulékok felszabadult előirányzatainak átcsoportosítására az alábbiak szerint teszünk 
javaslatot: 

a) a Családért Alapítvány támogatására (székhelye: 5630 Békés, Malom utca 5., 
képviseli: H. Kovács Judit kuratóriumi elnök) 

• Békési Újság támogatására 68.000,- Ft 

• „Hét krajcár” program támogatására 83.000,- Ft 

b) A Békési Fürdőért Közalapítvány (székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.; 
képviseli: Dr. Csiby Miklós elnök) 10.000,- Ft 

c) a Békés Művészetéért Alapítvány támogatására (székhelye: 5630 Békés, Bólyai 
utca. 17., képviseli: Csuta György kuratóriumi elnök) 35.000,- Ft 

d) a Békési Futball Club támogatására (székhelye: 5630 Békés, Szarvasi utca 34.; 
képviseli: Erdős Norbert Zoltán elnök) 50.000,- Ft 

e) Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum (székhelye: 5630 Békés, Széchenyi István 
tér 4. ; képviseli: Baligáné Szűcs Irén) - Zelenák Katalin textilműves kiállításának 
támogatására 40.000,- Ft 

 A támogatni kívánt alapítványok esetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem 
ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételéről, és átadásáról 
szóló döntés. 

 A támogatás a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 14. § (2) 
bekezdése szerint valósulhat meg, azaz „közhasznú szervezet az államháztartás 
alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján 
részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás 
feltételeit és módját.” A hivatkozott rendelkezés alapján a támogatásban részesíteni kívánt 
közhasznú szervezetekkel a fenti feltételeket tartalmazó írásbeli szerződést kell megkötni, 
azzal, hogy 2012. június 30-ig legyenek kötelesek írásos tájékoztató megküldésével 
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elszámolni a támogatás felhasználásáról, azzal, hogy ennek elmaradása esetén az 
Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt.  

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon 
szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) rendelet 14. § (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 2012. június 30-ig nem tesz eleget, 
ezen kötelezettség teljesítéséig a finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. 

 A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását. 

Határozati javaslat: 

 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a 2011. évi költségvetésében tervezett személyi jellegű kiadások és munkaadókat 
terhelő járulékok kiemelt előirányzatai terhére az alábbi pénzeszköz átcsoportosítást 
hagyja jóvá: 

a) a Családért Alapítvány támogatására (székhelye: 5630 Békés, Malom utca 5., 
képviseli: H. Kovács Judit kuratóriumi elnök) 151.000,- Ft 

b) A Békési Fürdőért Közalapítvány (székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 
2.; képviseli: Dr. Csiby Miklós elnök) 10.000,- Ft 

c) a Békés Művészetéért Alapítvány támogatására (székhelye: 5630 Békés, 
Bólyai utca. 17., képviseli: Csuta György kuratóriumi elnök) 35.000,- Ft 

d) a Békési Futball Club támogatására (székhelye: 5630 Békés, Szarvasi utca 
34.; képviseli: Erdős Norbert Zoltán elnök) 50.000,- Ft 

e) Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum (székhelye: 5630 Békés, Széchenyi 
István tér 4. ; képviseli: Baligáné Szűcs Irén) - Zelenák Katalin textilműves 
kiállításának támogatására 40.000,- Ft 

2. felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek szerint támogatásban részesített 
közhasznú szervezetekkel szerződést kössön az 1.a), 1.b), 1.c) és 1. d) pontokban 
megjelölt összegekkel, azzal, hogy a támogatások felhasználásáról a támogatottaknak 
2012. 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. 
 
Határid ő:      intézkedésre azonnal 
 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2011. június 20. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 


