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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. (11.4.) 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.

(1) Etwősorban a város lakosságának szó/ó helyi programok nieg-valósításához ci civil szervezetek páliázcu
czlapján támogcitáshcm részesíthelőek. cnnennvihen ci köve/kezű tevékenységek vcdanzelyiket végzik:

aj egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység
bj nevelés, oktatás
c) kulturális, közművelűdési. művészeti és sporitevékenység
d) közbiztonság javítása
e) gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok

.V .fbgyatékosok támogatása
g,) munkanélküliek támogatása
Íz) város:építés. környezeivédelem. műenzléln’édelem.

(2) Pályázat alapján a civil szervezetek egyéb szen’ezetekhez be,n’zjtott pálvázataik önrészének
/inanszírozásához támogatásban részesít he/ők.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az önkormányzat köLtségvetésében
többletkötelezettség vállalás joga, költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása, valamint a tartalékok
felhasználásáról szóló döntés. A civjltartalék felhasználására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Vibarsarki Koraszülöttmentő Alapítvány (székhelye: 5700 Gyula, Petőti tér 3.) támogatására
100.000,- Ft.

• Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.)
támogatására 50.000,- Ft.

A Viharsarkj Koraszülöttmentő Alapítvány tevékenvsée:

Az Alapítvány célja egy olyan koraszülött mentőautó beszerzése, amellyel a Békés megyében világra jövő
koraszülött. beteg. és műtétet igénylő újszülött gyermekek biztonsággal. a kiszállási és szállítási idő rövidítésével
kerülhetnek ajelenleginél gyorsabban az életüket segítö, és sokszor megmentő ellátásba.



A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány a mellékelt kérelme alapján a támogatást a céljai eléréséhez
szükséges költségeihez való hozzájárulás céljából igényelte. Az Alapítvány céljai megfelelnek a Rendelet 4.
(1) bekezdésében meghatározott céloknak. ezálial a civil szervezet támogatásban részesíthető.

Az Aranykosár a Gvermekekért Alapítvány tevékenvsée:

Az Alapítvány a Dr. Ilyés Sándor Óvoda, Általános Iskola. Szakiskola. Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
gyermekei és tanulói érdekében tevékenykedik. Egyik kiemelt célja, hogy az intézmény keretein belül a
gyermekek a karácsonyt. az ajándékozás élményét megtapasztalhassák, örömmel átélhessék.

Az Aranykosár a Gyermekekért 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. törvényi (a továbbiakban: Civil törvény). valamint Békés Város Onkormányzata Képviselő-
testületének a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéröl szóló 4/2015. (11.4.) 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 201 7.január 31. napjáig kötelesek írásos tájékoztató megküldésével
elszámolni a támogatás felhasználásáról. Ennek elmaradása esetén az Onkormányzat minden további támogatást
felf.iggeszt.

A Civil törvény 75. * (1) bekezdése alapján 2012. január I. 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 Képviselö-testületének a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről
szóló 4/2015. (11. 4.) önkormányzati rendelete S. *-a alapján az önkormányzati költségvetésből finanszírozott
vagy támogatott szervezetek. illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ir elő a céljelleggel
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

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

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

Határozati lavaslatok:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési támogatásának
rendjéről szóló 4/20 15. (11.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 6. -a alapján a céljai
eléréséhez szükséges működési költségeihez való hozzájárulás céljából, a 2016. évi költségvetésében
tervezett, eiviltartalék előirányzat terhére az alábbi pénzösszegeket hagyja jóvá:

• Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány (székhelye: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.) támogatására
100.000,- Ft.

• Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.)
támogatására 50.000,- Ft.

9



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 Onkormányzat minden további támogatást
felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a
támogatott szervezetet visszaflzetési kötelezettség terheli.

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

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. november 28.

lzó or
gármester

tL
Jogi ellenjegyző
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Kérelem

Alulírott Pataky Attila Zoltán, az Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány elnöke
azzal a kéréssel fordulok Izsó Gábor Polgármester Urhoz, hogy a Dr. Illyés Sándor
Ovoda, Altalános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium gyermekei és
tanul6i részére anyagi támogatást (50.000.- Ft) nyújtson a karácsonyi ajándékok
megvásárlásához.

Indoldás Az intézmény gyermekeinek 52%-a hátrányos helyzetű, illetve rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesül. A Karácsonyt, az ajándékozás élményét csak az
intézmény keretein belül tapasztalhatják meg. Ehhez szeretnénk méltó támogatást
nyújtani, hogy a szeretet ünnepét minden gyermek átélhesse.

Békés, 2016. november 17

Tisztelettel:
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Patq-7ttila Zölfán
Kúratórium elnöke



Békés Város Önkormányzata
Izsó Gábor polgármester Úr részére

Békés
Pelőji Sáuc/cjr u. 2.
5630

Tisztelt Polgármester Úr!

Enedjc meg, hogy ezen leelünkbcn ey Békés meuyét érintő akciót isnwncssünk meg Önnel és
településének lakosságával. Lehetséges, lou már a médiában megjelent hívekből értesülhetett arról a
társadalmi. egész megvénket érintő jótékonysáni akcióról, amit nemréLliben indítottunk útjára
alapítványunkkal.

Célunk eny olyan koraszülött meniöaubá beszerzése, amellyel a Békés mecyében világra jövő
koraszülött, bekg és műtétet iuénvlő újszülött gyermekek biztonsággal, a kiszúllási és szállítási Idő
rővidítésével kerülhetnek a jelenleginél gyorsabban az életüket segítő. és sokszor megmentő ellátásba.
Kevéssé ismert tény, hoy eddig Békés megye koraszülöttek mentését szolgál6 saját gépjármüvel nem
rendelkezeti. a jelenlegi ellátás más megyékből. más területekröl tud megvalósulni. A koraszülött
mentőautó bszerzésévct csökkenteni tudjuk a korai szütetéssel járó euészségügyi kockázatokat,
amelyek egy teljes emberi életet tudnak a későbbiekben negatív irányban meghatározni és
beíolyásolni.

Megyénkben évente 200-250 gyermek koraszülöttként jön világra ezért Fontosnak tartjuk, hogy a
jövöben koraszülöttként világra Jövő gyermekek számára biztosítani tudjuk a Későbbi élciüket
pozitían meghatározó, Jól felszerelt és megfelelő ellátást nyújt6 mentőautót. amelynek
megvásárlásával és beszerzésével Békés megye saját mentöjánnűvel Fog rendelkezni és a meuyénkben
található 75 település gyermekei számára véuezliet majd hasznos szoluálatot. A mentőautő. toábbá a
hozzá tartozó mentőeszközök teljes bekerülési költsége megközeliti az 50 millió Forintot. mely összeg
elöteremtéséhez széles körű megyei összefogásra ‘ran szükségünk. Ehhez az összeíogáshoz kívánjuk
megszólítani megénk településeinek ezetöit. a településeken működá eh ii társadalmi szervezeteket,
magánszemélyekei és állalkozások képiselóit Is. Ennek a kezdeményezésnek a támogatásaként
hoztuk létre Gyula Város Őnkormány2atával szoros együttmiködésben a Viharsarki Koraszülöttmen5
Alapítványt.

Ezúton Kérjük Önt. hoy amennyiben az Ön által vezetett település képviselő-testületének módjában és
lehetőségében áll, úgy akciónk helyi népszerűsitésén túlmenően anyailag is támogassák
kezdeményezésünket, amely az Ön településen jöőben megszületendö gemekek teljes énékü
életéhez jelenthet majd ajööben nélkülözhetetlen segítséget



Amennyiben elnyerte tetszásűl kezdeményezésünk ts iániogatásáról Is biztosítani tudji, úgy az

alábbiakban megadott adatokat mellékeljük szíves illias?nálásra és amennyiben toábbi

információval szolnállutok, ágy személcscit is állok suives rendetkezésére!

• ‚I kigrarariu,n elnöke dr. ..l hdu!rahnz un ‚I Inhamed

• S:Jkhclv: 5700 Gyrshi, Pínífl fér 3.

• \Io/,il: +36-70-941-3412

• E—mail: korasn1ounzcntoauto6Fgi;zaU. emu

abduldj 7OWgninü. CO,:,

• Bunhcclnjlaccí,n: S:cghalom év IideÁe TczÁa;’dcs:üerke:ct: 51000131-11035374

• Adós:i,,z’1S758667— 1-03

Támogatásában bízva, további munkájához sok sikert és eredmény-i kívánok!

Gvzslc,’ 2016.1020.

Udvöztettel; (
dr. Abdulnhman NEohamed

Az Év orvosa 2016

Viharsarki Koraszülöttrnerto
Alapiwány

5700 Gyula P,tóli tr 3
Ad6:im; 31i8667-l.G1

Aankzmk3!,: 5-000l3l-1 1035313


