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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2010. november 25-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. 

 
I.  Békés Város Önkormányzata 2010 novemberében a mellékelt együttműködési 
megállapodást írta alá a Raiffeisen Bank Zrt-vel (1054, Budapest, Akadémia u. 6.). A 
megkötött megállapodás szerint Békés Város Önkormányzata vállalta, hogy a 2010. 
november 27-én megrendezett II. Békési Sportbál helyszínén a Raiffeisen Bank 3 * 3 méteres 
molinóját jól látható helyen elhelyezi. A bank a reklámszolgáltatás ellenértékeként 60.000,- Ft 
+ ÁFA összegű szponzori díjat fizet az önkormányzat részére. 

A bank vezetőjével történt megegyezés alapján a szponzori díj a II. Békési Sportbálon 
3 * 20.000,- Ft értékben került kisorsolásra az ott jelenlévő sportszervezetek között. A 
sorsoláson nyertes sportszervezetek: Békési Torna Egylet Ökölvívó Szakosztálya, Békési 
Futball Club, Békési Kézilabdázásért Alapítvány. 
 Mivel 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 átvétele, és átadása, ezért a Békési Kézilabdázásért 
Alapítvány által megnyert 20.000,- Ft átutalását a képviselő-testületnek kell jóváhagynia. A 
másik két szervezet által nyert támogatás polgármesteri hatáskörben, az SZMSZ 38. § (6) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően elutalásra került. 

II. A 2010. évi költségvetésben tervezett személyi jellegű kiadások és munkaadókat 
terhelő járulékok felszabadult előirányzatainak átcsoportosítására az alábbiak szerint teszünk 
javaslatot: 

 - a Békési Kézilabdázásért Alapítvány támogatására 50.000,- Ft, 

 - a Családért Alapítvány részére 121.000,- Ft. 

 Bár az átcsoportosítással érintett összeg az 5 millió forintot nem éri el, és így az 
SzMSz. 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 a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú 
alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása. 

Tárgy:  Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítások Sorszám: IV/11 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Döntéshozatal módja: 
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 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 részesíteni kívánt közhasznú szervezetekkel a fenti 
feltételeket tartalmazó írásbeli szerződést kell megkötni. 

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

Határozati javaslat: 
 
I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatásban részesíti a Békési 
Kézilabdázásért Alapítványt 20.000,- Ft értékben. 

II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében 
tervezett személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 
előirányzatai terhére az alábbi pénzeszköz átcsoportosítást hagyja jóvá: 

aa/ a Békési Kézilabdázásért Alapítvány (székhelye: Békés, Jantyik M. u. 21-25., 
képviseli: Mester Péter) támogatására 50.000,- Ft, 

ab/ a Családért Alapítvány (székhelye: Békés, Malom u. 5.; képviseli: H. Kovács 
Judit) támogatására 121.000,- Ft 

III. Felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a fentiek szerint támogatásban részesített 
közhasznú szervezetekkel szerződést kössön az I. és a II. pontban megjelölt összegekkel, 
azzal, hogy az támogatások felhasználásáról a támogatottaknak 2011. március 31-ig kell 
írásban elszámolnia. 
 
Határid ő:      intézkedésre azonnal 
 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2010. december 8. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 


