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2010. április 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I. A néhai Szilágyi Erzsébet, néhai dr. Bárány Lászlóné (leánykori neve: Szilágyi Klára), néhai
dr. Bárány László Békés város református egyházközösségének karitatív-szociális
tevékenységének, oktatási-művelődési céljainak elősegítése, valamint a Békésen született, és
élete végéig itt tevékenykedő néhai Szilágyi László emlékének megörökítése céljából 1989.
november 8-án létrehozták Szilágyi László Alapítványt (székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér
21.; a továbbiakban: Alapítvány). Az Alapítvány nyíltan működő, nem közhasznú szervezetként
nyilvántartott jogi személy.
Az Alapítvány alapító okirata szerinti céljai:
a. a református egyházközösséghez tartozó, rászoruló, idős egyháztagok anyagi
támogatása. Rendkívüli esetben – lehetőséghez képest – más hasonló sorsú békési
lakosok is részesülhetnek az alapítványból.
b. a református egyházközösség által fenntartott, vagy esetleg később létesítendő szociális
és karitatív intézmények anyagi támogatása.
c. a református oktatás és iskolaügy elősegítése. elsősorban a vallás-oktatás
támogatása, ezen túlmenően azonban egy, a Békés városában a későbbiek során esetleg
létesítendő egyházi iskola alapításának és működésének elősegítése.
d. Általában a református, de szélesebb értelemben vett protestáns művelődésügy
(népfőiskola, művelődési és művészeti intézmények és alkotók, stb.) támogatása.
e. Szilágyi László békési sírjának ápolása az alapítók halála után.
Az Alapítvány egyik kiemelt célja az oktatás, iskolaügy elősegítése, illetve az azóta
létrejött egyházi iskola működésének elősegítése. Javaslom, hogy Békés Város Önkormányzata
nyújtson célzott pénzügyi támogatást az Alapítvány részére jól tanuló, tehetséges, békési,
szegény, hátrányos helyzetű családból származó középiskolás diákok támogatására. A támogatást
az Alapítvány köteles havonként kifizetett ösztöndíj formájában a kuratórium által kiválasztott, a
fenti feltételeknek megfelelő diákok támogatására fordítani, elősegítve azt, hogy minél több jó
képességű, de nehéz anyagi helyzetben lévő diák végezhesse el gimnáziumi tanulmányait. A
támogatás összegét javaslom a 2010. évre 1.000.000,- Ft-ban megállapítani. Ez éves szinten kb.
10 tanuló ösztöndíját fedezné. Az Önkormányzatnak szándékában áll ezt a támogatást a későbbi
évek folyamán is nyújtani az Alapítvány részére a fent meghatározottak szerint.
Az Alapítvány a vonatkozó jogszabályok alapján köteles elszámolni a kapott támogatás
felhasználásáról. Ezzel kapcsolatban az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
13/A. § (2) bekezdése a következőket írja elő:
„13/A. § (2) Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott
vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell
előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű
felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben
a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási
1/3

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további
finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót - külön jogszabályokban meghatározottak
szerint - visszafizetési kötelezettség terheli.”
Békés Város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló
46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 14. § (1) és (2) bekezdése
alapján a képviselő-testület egyedi határozat vagy pályázati rendszer alapján támogatást nyújthat
a városban működő civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok és sportegyesületek
részére. A támogatás formája lehet céljellegű pénzügyi támogatás, kedvezményes
helyiséghasználat. Ugyan ezen szakasz (3) bekezdése szerint:
„14. § (3) Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott vagy támogatott szervezetek
illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottságot
felhatalmazza a támogatások ellenőrzésére és a számadás elfogadására. Amennyiben a
finanszírozott vagy támogatott szervezet vagy magánszemély az előírt számadási
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további
finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.”
A rendelet 14/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetésből nyújtott, nem
normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósulási helyére vonatkozó
adatokat az önkormányzat honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő
hatvanadik napon.
A fentiek alapján kérem az alábbi, I. számú határozati javaslat elfogadását.
II.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) rendelet 38. § /1/ bekezdése alapján – fő szabály
szerint – a testület hatáskörébe tartozik a költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása, valamint a
tartalékok felhasználásáról szóló döntés.
Ennek megfelelően a 2010. évi költségvetésben tervezett személyi jellegű kiadások és
munkaadókat terhelő járulékok felszabadult előirányzatainak átcsoportosítására az alábbiak
szerint teszünk javaslatot:
A közhasznú Családért Alapítvány támogatására 74.400,- Ft.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a
„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 részesített közhasznú szervezettel, azaz a Családért Alapítvánnyal a fenti
feltételeket tartalmazó írásbeli szerződést kell megkötni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi, II. számú határozati javaslat elfogadását.
I. Határozati javaslat:
1. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló
46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 14. § (1) és (2) bekezdése alapján
1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint támogatást nyújt a Szilágyi László Alapítvány
részére célzott pénzügyi támogatásként azzal, hogy az Alapítvány köteles azt – az
alapító okiratában foglaltakkal összhangban – Békésen lakó, tehetséges, jól tanuló
szegény, hátrányos helyzetű családból származó, a Szegedi Kis István Református
Gimnáziumba járó középiskolás diákok ösztöndíj-rendszerű támogatására fordítani.
Az Alapítvány kuratóriuma a kapott támogatásból az általa kiválasztott, a fenti
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kritériumoknak megfelelő tanulók részére az általa meghatározott összegű havi
ösztöndíjat köteles fizetni.
2. A képviselő-testület az általa nyújtott 1.000.000,- Ft összegű támogatásból 660.000,Ft-ot a civil szervezetek működési tartaléka (költségvetés 3. sz. melléklet) terhére, a
fennmaradó 340.000,- Ft-ot a Polgármesteri Hivatal 2009. évi szabad
pénzmaradványa terhére biztosítja.
3. Az összeg felhasználásáról az Alapítvány az 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. § (2)
bekezdése, valamint Békés Város Képviselő-testülete 46/2006. (XII. 15.)
önkormányzati rendelete 14. § (3) bekezdése alapján 2011. április 30-ig köteles
elszámolni a Pénzügyi Bizottság felé. Eddig az időpontig az Önkormányzat által
nyújtott támogatás teljes összegét fel kell használni az 1. pontban írtak szerint.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 46/2006. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet 14/A. §-ában foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a
támogatás adatainak a város honlapján való közzétételéről a támogatás folyósítását
követő hatvan napon belül.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

II. Határozati javaslat:
1. Békés Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésben tervezett személyi jellegű
kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai terhére az alábbi
pénzeszköz átcsoportosítást hagyja jóvá:
Családért Alapítvány támogatására

74.400,- Ft-ot.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét arra, hogy az 1. pontban foglalt
támogatottal kössön írásbeli szerződést a támogatásról az 1. pontban foglalt
összeggel, azzal, hogy az összeg felhasználásáról a támogatottnak 2011. január 31-ig
kell írásban elszámolnia.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2010. április 16.
Izsó Gábor
polgármester
……………………......
Jogi ellenjegyző
.................................... .
Pénzügyi ellenjegyző
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