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Sorszám: IV/9. Tárgy:  Alapítványok és gazdálkodó 
szervezet támogatása Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı 
Gazdálkodási Osztály 

Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. április 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének elfogadását követıen a tervezett 
elıirányzatok között pénzeszközök szabadultak fel. A képviselı-testület a felszabadult 
elıirányzatokról Békés Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
rendelkezéseinek figyelembevételével jogosult dönteni. 

Békés Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzata az alábbiakat rögzíti. 

• 4. § (4) bekezdése alapján a testület kizárólagos hatáskörébe tartozik 

„ közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, átadása.” 

• 38. §. (1) bekezdése alapján: 

“A képviselı-testület dönt a költségvetési pénzeszközök átcsoportosításáról, valamint a tartalékok 
felhasználásáról.” 

• 38 §. (2) bekezdése alapján  

„A polgármester önállóan jogosult engedélyezni esetenkénti 5 millió Ft értékhatárig a képviselı-
testület által jóváhagyott elıirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását.”  

A felszabadult elıirányzatok felhasználására –az elıirányzatok közötti átcsoportosítására– az 
alábbiak szerint teszünk javaslatot: 

a) A Belencéres Néptánc Együttes számára:   57.915 Ft egy összegben 

b) A Református Templomért Alapítvány számára:  75.577  Ft egy összegben. 

A fenti szervezetek támogatása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § 
(1) bekezdése d.) pontja és Békés Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
4. § (4) bekezdése alapján a képviselı-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés elfogadott elıirányzataiból 
felszabadult pénzeszközökkel támogatást biztosít az alábbi szervezeteknek az alapító 
okiratukban foglalt feladatok ellátására. A támogatott szervezetek a támogatással 2009. 
január 31. napjáig kötelesek elszámolni. 

 
a) A Belencéres Néptánc Együttes számára:   57.915 Ft egy összegben 

b) A Református Templomért Alapítvány számára:        75.577 Ft egy összegben. 
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Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Váczi Julianna osztályvezetı 

Békés, 2008. április 21. 

 Izsó Gábor 
.....................................  polgármester 

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


