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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 februárjában fogadta el a civil szervezetek költségvetési 
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendeletet. A rendelet 6. §-a értelmében indokolt 
esetben, pályázati eljárás nélkül, kérelemre támogatás ítélhető meg a civil szervezetnek a 4. §-ban meghatározott 
célok megvalósítása érdekében.  

„4.§  
 

(1) Elsősorban a város lakosságának szóló helyi programok megvalósításához a civil szervezetek pályázat alapján 
támogatásban részesíthetőek, amennyiben a következő tevékenységek valamelyikét végzik: 

a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység 
b) nevelés, oktatás 
c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység 
d) közbiztonság javítása 
e) gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok 
f) fogyatékosok támogatása 
g) munkanélküliek támogatása 
h) városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem. 

(2) Pályázat alapján a civil szervezetek egyéb szervezetekhez benyújtott pályázataik önrészének finanszírozásához 
támogatásban részesíthetők.” 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az önkormányzat költségvetésében 
többletkötelezettség vállalás joga, költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása, valamint a tartalékok 
felhasználásáról szóló döntés. A működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 
felszabadult előirányzatainak átcsoportosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:  

Családért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Malom u. 5. képviseli: Hankó-Király Eszter) támogatására 
1.080.000,- Ft.  

A Családért Alapítvány tevékenysége: Innovatív módszerek felkutatása és helyi viszonyokra történő adaptálásuk 
elősegítése. Tevékenységével igyekszik elsősorban a hátrányos helyzetű népesség csoportok számára a 
foglalkoztatási lehetőségeket feltárni, szervezni, munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtani egyrészt anyagi 
felemelkedésük céljából, másrészt kulturális értékeket, hagyományokat ápolni és továbbadni a szellemi örökségünk 
megőrzése és továbbörökítése céljából a társadalom minden rétege felé.  

A Családért Alapítvány szerkeszti és kiadja folyóiratként a kéthetente megjelenő helyi újságot, évente megjelenteti a 
Békési Újság  Kalendáriumát, melyet a helyi lakosokon kívül az elszármazott békésiek is szívesen olvasnak, 
valamint a helyi KÉSZ-szel télapó ünnepséget rendez, ahol a hátrányos helyzetű gyermekeknek télapó csomag kerül 
átadásra. 
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A Családért Alapítvány a mellékelt kérelme alapján a támogatást a céljai eléréséhez szükséges működési 
költségeihez való hozzájárulás céljából igényelte. Az Alapítvány céljai megfelelnek a Rendelet 4. § (1) 
bekezdésében meghatározott céloknak, ezáltal a civil szervezet támogatásban részesíthető.  

A civil szervezetek támogatásakor az Önkormányzat az alábbi jogszabályokat, rendeletet veszi figyelembe, 
nevezetesen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt, az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényt (a továbbiakban: Civil törvény), valamint Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil 
szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendeletét.  

A Civil törvény 53. § (1) bekezdése alapján az államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerződés 
alapján költségvetési támogatási jogviszony jön létre. A támogatásban részesíteni kívánt szervezetekkel írásbeli 
szerződést kell kötni, azzal a feltétellel, hogy 2017. január 31. napjáig kötelesek írásos tájékoztató megküldésével 
elszámolni a támogatás felhasználásáról. Ennek elmaradása esetén az Önkormányzat minden további támogatást 
felfüggeszt. 

A Civil törvény 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat 
költségvetési támogatást, amely a 30. § (1) bekezdés szerint a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 
beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte, közzétette.   

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 
4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelete 8. §-a alapján az önkormányzati költségvetésből finanszírozott vagy 
támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel juttatott 
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.  

Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély előírt számadási kötelezettségének 
2017. január 31. napjáig nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a finanszírozást, támogatást fel kell 
függeszteni. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési támogatásának 
rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 6. §-a alapján a céljai 
eléréséhez szükséges működési költségeihez való hozzájárulás céljából, a 2016. évi költségvetésében 
tervezett, működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 
előirányzatai terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá: 

Családért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Malom u. 5. képviseli: Hankó-Király Eszter) 
támogatására 1.080.000,- Ft. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek 
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról azzal, 
hogy a támogatottnak 2017. január 31. napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével elszámolnia, 
melynek elmaradása esetén – annak pótlásáig – az Önkormányzat minden további támogatást 
felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott 
szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli. 

3. A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe 
helyezett beszámoló meglétének igazolása. 

Határid ő:              értelem szerint 
Felelős:                  Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2016. február 16. 

Izsó Gábor 
polgármester 

             Jogi ellenjegyző 

 
            Pénzügyi ellenjegyző 




