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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2016. január 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Képviselői indítványra a Polgármesteri Hivatal Gazdasági osztálya kimutatást készített arról, hogy az 

utóbbi öt évben az Önkormányzat költségvetésében milyen összegben került sor a médiával foglalkozó 

szervezetek támogatására, vagy szolgáltatásuk igénybevételére. Az adatokat a lentebb található táblázatba 

rendeztük, melyekhez szöveges kiegészítést adunk. 

 

A LE-ZO Kft-től és a Vad Péter egyéni vállalkozótól az Önkormányzat vállalkozási szerződés alapján 

folyamatos szolgáltatást vásárol. A teljesítést követetőn a havonta kiállított számla alapján történik a 

pénzügyi rendezés. A kiadás az Önkormányzat költségvetésében vásárolt szolgáltatások jogcím alatt jelenik 

meg. 

 

A táblázat adatai kizárólag a LE-ZO Kft és Vad Péter egyéni vállalkozó folyamatos szolgáltatása 

alapján kiállított számlák adott évben átutalásra került ellenértékeit tartalmazzák bruttó összegekben.  

 

A Békés Média Alapítvány - amely a Torony Rádió működtetésében érdekelt – 2013. óta költségvetési 

pénzeszközök (előirányzatok) átcsoportosítása útján jut támogatáshoz, amely előirányzat a képviselői 

tiszteletdíjakról való lemondás következtében a személyi jellegű juttatások és járulékok előirányzataiból 

kerül átcsoportosításra dologi kiadások előirányzatai közé. A támogatás átadása és elszámoltatása 

támogatási szerződés alapján az alábbi jogszabályok figyelembevételével történik: 

 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,  

 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési 

támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelete. 

 

Bruttó Ft 

Gazdálkodó 

szervezet 

kifizetés 

jogcíme 
2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Békés Média 

Alapítvány 
támogatás                 -                         -            1 881 000              811 000        1 317 000     

LE-ZO Kft 
szolgáltatás 

igénybevétele 
   4.200.505           3 383 942          3 899 363           4 062 667     4.051.293 

Vad Péter e.v. 
szolgáltatás 

igénybevétele 
   1 658 500         2 108 320     1.965.026     1  973 367        1 797 176     
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a korábban megküldött előterjesztés helyett a jelenlegi előterjesztés 

alapján fogadja el a határozati javaslatot.  

 

Határozati javaslatok: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a médiával foglalkozó szervezetek 

támogatásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2016. január 25. 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


