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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 februárjában fogadta cl 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 itélhető meg a civil
szervezetnek a 4. *-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

(1) Elsősorban ci város lakosságának szóló he/vi programok megvalósításához a civil szervezetek
pályázat alapján támogatásban részesithetőek, amennyiben a következő tevékenységek valamelyikét
végzik:

a) egészsegügvi.szocialtv, karitatív tevéketmvég
h,kl nevelés, oktatás
c,) kulturális. közművelődési, művészeti és sporttevékem’ség
cl) közbiztonság javítása
e,) gyermek és ijjúsági tábwvztatás, egyéb gyermek és ijjúságijdadatok

„Q fogyatékosok támogatása
g munkanélküliek támogatása
h,) városszépítés, környezetvédelem, műemlélo’édelem.

(2) Pályázat alapján a civil szervezetek egyéb sze,i’ezetekhez benyújtott pálvázataik ötitészének
jinanszimzásához támogatásban részesít betűk.

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 1.042,260.- Ft.
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Békés Média Alapítvány (székhelye: 5630 Békés. Rákóczi u. 4.; képviseli: Bena György István
elnök) támogatására 1.042.260,- Ft.

Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Dózsa u. 57. képviseli: ilj.
Samu Gábor) támogatására 173.7 10,- 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 örőkségünk 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 Ujság Kalendáriurnát, melyet a helyi lakosokon kívül az elszármazott békésiek
is szívesen olvasnak. valamint a helyi KESZ-szel télapó ünnepséget rendez. ahol a hátrányos helyzetű
gyermekeknek télapó csomag kerül átadásra.

A Békés Média Alapítvány tevékenysége:

Az Alapítvány hosszú évek óta támogatja a városi elektronikus médiát. Ebben az évben is támogatást
kíván nyújtani a város életével foglalkozó műsorok készítéséhez.

A Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány tevékenysége:

Ifjú sakkozók fejlődésének elősegitése, versenyeken való részvétel támogatása, szakkörök
müködtetése. Támogatás nyújtása sakksport rendezvényeken, sakktáborokban és sakkversenyeken
való részvétel érdekében. sakkelméleti képzést elösegítő könyvek. kiadványok átadása. a nehéz
helyzetű sakkozó fiatalok szociális segélvezése. Sakkszakkörök müködtetésének támogatása,
sakkversenyek lebonyolitása. a sakkultúra terjesztése az ifjúság körében.

A Családért Alapítvány, a Békés Média Alapítvány és a Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány a
mellékelt kérelmek alapján a támogatást a céljaik eléréséhez szükséges működési költségeikhez való
hozzájárulás céljából igényelték. Az Alapítványok céljai megfelelnek a Rendekt 4. * (1)
bekezdésében meghatározott célokjiak. ezáltal a civil szervezetek támogatásban részesíthetőek.

A civil szervezetek támogatásakor az Önkormányzat az alábbi jogszabályokat, rendeletet veszi
figyelembe. nevezetesen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvényi, 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 4/20 IS. (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 2018. január 31. napjáig
kötelesek írásos tájékoztató megküldésével elszámolni a támogatás felhasználásáról. Ennek
elmaradása esetén az Onkormányzat minden további támogatást felfiggeszt.

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 őtödik hónap utolsó
napjáig letétbe helyezte, közzétette.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek kö1tségvetés támogatásának
rendjéröl szóló 4/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelete 8. *-a alapján az önkormányzati
költségvetésből inanszirozott 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 2018. 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 4/20 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, működési kiadás, személyi
jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai terhére az alábbi
pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá:

O,.aládért Alapítvány (székhelye: 5630 BéU’, Malon, u. 5. képviseli: Hankó-Király
Eszter elnök,) támogatására 1.042.260,- Ft.

Békés Média Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Rákórzi u. t; képviseli: Berta György
István elnök,) támogatására 1.042.260,- Ft.

Békési Ijjósági Sakkozásén Alapítvány székhelye: 5630 Békés, Dózsa sz. 57. képviseli:
W• Samu Gábor elnök) támogatására 173. 710,- 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 2018. 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 visszafizetési
kötelezettség terheli.

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

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. február 13.

Izót bor
p gármester

Jogi ellenjegyző
1

ügkegyző



Tisztelt Képviselőtestület!

A Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány első féléves működéséhez pénzbeli támogatást kér.

Az alapítvány célja anyagi támogatás nyújtásával

A Békés városban székheflyel rendelkező sportegyesület(ek)nél igazolt 8-20 éves sakkozó
sportolók sponbeli fejlődésének elősegítése. Ennek érdekében támogatás nyújtása sakksport
rendezvényeken, sakktáborokban és sakkversenyeken való részvételük érdekében, részükre
sakkelméled képzést elősegítő könyvek, folyóiratok, kiadványok, egyéb elméleti források
átadása, edzéslehetőségeik fe)tételeinek megteremtése, javirása, a nehéz helyzetű sakkozó
fiatalok szociális segélyezése

G Békés város iskoláiban (törnegsport jellegű) sakkversenyek lebonyolításának,
sakkszakkörök működtetésének támogatása,

G A sakkkultúra terjesztése az ifjúság körében.

Adószám: 183835824-04
Számlaszám:53200077-11046958

Üdvözlettel

ifj. Samu Gábor
Kuratórium elnöke

Békés, 2017.02.10.



Családért Alapítvány
5630 Békés, Malom u. 5.

Bankszámlaszám: 53200077-1 1060064
Adószám: 8376287-l-04

Telefon: (30) 6068838

éapít vá
Békés, 2O7-02-13

Békés Polgármesteri Hivatal
5630 Békés Petóti u.!.

Tisztelt Cím!

Ezúton kérjiik az Őnkormiinzatot a Családért Alapihány működésének táinogatásira.

Tevékenységein az alábbiak:
Békési Ujság” kiadása, mely ecy békési helyi újság (folyóirat) információs közéleti súlya a
demokrácia fejlesztésében. a hátráinos bel3 zetű csoportok (romák, fogyatékosok. idéken élök. stb.)
esélyeg3enlőséének. érdekképiseletének biztosít fórumot. A idéki lakosok is érdeklődnek az újság
iránt. a szerkesztőség a kistérségbe (Murony, Kamut, Bélmegyer, Tarhos) is eljuttatja. A Családért
Alapítvány egyik legfontosabb cHja az újsággal, hogy valamennyi társadalmi rétechez eljusson, és
felkeltse az érdeklődést a civil társadalom. és a közélet történései iránt. Megörökítse és átadja a térség
kulturális eseményeit. segítsen a bagományok felelevenitésében. megőrzésében. a demokrácia
fejlesztésében, a helyi társadalom nyilvánosságának fejlesztésében, a közösséfejlesztésébea.
Az újság hiánypótló szerepet tölt be, a Békési Ujság számol be Ugyanis a legrészletesebben a Békésen
történő legfontosabb közéleti esemén3ekröl. alamint a hel3i sponélet tönénéseiről. Novemberben
jelenik meg a Békési Ujsáu Kalendáriuma, melyet a helyi lakosokon kivül az elszármazott békésiek is
Szívesen olvasnak.

A lap munkatársai a sajtó etika szabályainak teljes körű betartása mellett. politikai elíoguhság nélkül
közvetítik a híreket az olvasók felé. Az eddigi olvasói éleményck alapján elmondható, hogy a város
lakói elfogadták és measzeretiék a lapot, amelyet hiteles hírforrúsként tartanak szánon.

EzenkMil folytatódik a 201 6-ban megjelent Üd6zlet Bekésról kiad\án3 terjesztése is. mel)et nagy
érdeklödéssel fogadtak az olvas6k. így 201 7-ben utánnyomásra volt szükség.

Ebben az évben is pályázatot hirdeiünk meg a helyi lakóközössé2ek és diákok számára, melynek
keretében fotó és rajz valamint irodalmi pályamunkákat áwnk. Mindkét pályázatból kiállitást
szervezünk és a Békési Kalendádumbanjelentetjűk meg a díjazoit alkoiásokat.

Idén is sor kerül a KÉSZ-szel karöltve hátrái»os helyzetű g3ermekek télapő ünnepségének
megrendezésére.

Tisztelettel;

56WÁNY

L L_Bankz376287 1-04
Király Eszter 0077.11051154

elnök



Békés Média Alapítvány
5630 Békés Rákóczi Út 4.
Képviseli; Berta György István elnök

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Alulirott, Berta György István a Békés Média alapítvány kuratóriumának
elnöke az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz.

Az alpítványunk hosszú évek óta működik városunkban, támogatva a
városi elektronikus médiát. Ebben az évben is, alapítói szándékunk
szerint támogatást kívánunk nyújtani. Civil szervezetünk alapításakor ezt
oldratun]cban rögzítettük is, célunkét tűztük magunk elé.

Alapítványunk célkitűzéseihez, megvalósulásához kérünk támogatást.

Tisztelettel kérem a Polgármester Urat és Békés Város Képviselő
testületét kérelmünk támogatására, kedvező elbírálására.

Békés 2017. február 15.
Béké5

5630 BekeS ‚.C.
Mozam i0tj7 on75

Bff3yorgy Istvan elnok


