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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és
M űködési Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) rendelet (a továbbiakban SzM Sz) 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 Békési Fürdőért Közalapítvány támogatására 78.000,- Ft.
Bár az átcsoportosítással érintett összeg az 5 millió forintot nem éri el, és így az SzM Sz. 38. §
/2/ bekezdése alapján a polgármestert a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok
közötti átcsoportosításra vonatkozó önálló engedélyezési jogosultság illetné, azonban a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján:
„ 10. § (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
(…)
d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló
beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a
képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás,
továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása;
(…)”

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 Békési Fürdőért Közalapítvánnyal a
fenti feltételeket tartalmazó írásbeli szerződést kell megkötni.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
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Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
I. a 2010. évi költségvetésben tervezett személyi jellegű kiadások és
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai terhére az alábbi
pénzeszköz átcsoportosítást hagyja jóvá:
Békési Fürdőért Közalapítvány támogatására 78.000,- Ft.
II. felhatalmazza polgármesterét arra, hogy az I. pontban foglalt támogatottal
szerződést kössön a támogatásról az I. pontban foglalt összeggel, azzal, hogy
az összeg felhasználásáról a támogatottnak 2011. május 31-ig kell írásban
elszámolnia.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2010. június 16.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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