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Kiegészítés 

a IV/12. számú előterjesztéshez 

(Alapítványok támogatása) 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. december 2-i ülésére készítettük 

elő a Heppiskola Gyermekeiért Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, mely 226.000, 

Ft támogatási összegről szólt. Ezt követően vált ismertté, hogy további pénzeszköz 

átcsoportosításra van lehetősége a T. Képviselő-testületnek, melynek összege 64.000,- Ft. 

Tekintettel arra, hogy Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe 

tartozik az önkormányzat költségvetésében többletkötelezettség vállalás joga, költségvetési 

pénzeszközök átcsoportosítása, valamint a tartalékok felhasználásáról szóló döntés, ezért 

javasoljuk, hogy a 64.000, Ft személyi juttatásokból és járulékokból felszabaduló összeggel a 

Családért Alapítvány tevékenységét támogassa a T. Képviselő-testület. 

 

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.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési 

támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet 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 2016. január 31. napjáig nem tesz 

eleget, a kötelezettség teljesítéséig a finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. 

A fentiek miatt kérem a T. Képviselő-testület, hogy a kipostázott anyagban foglalt határozati 

javaslatok helyett az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni. 

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 Civil Alap tartalékkerete 

terhére a Heppiskola Gyermekeiért Alapítvány javára 226.000,- Ft-  azaz 

kétszázhuszonhatezer forint- támogatást hagy jóvá a kérelemben megfogalmazott 

cél megvalósítására. 

2. 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 Civil Alap tartalékkerete 

terhére a Családért Alapítvány 64.000,- Ft-  azaz hatvannégy-ezer forint 

támogatást hagy jóvá a alapító okiratában megfogalmazott  célok 

megvalósítására. 
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3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a fentiek szerint támogatásban részesített szervezetekkel 

szerződést kössön. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. december 1.     

 

 

          Izsó Gábor sk. 

           polgármester 

 

 

 

 

 


