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I. Békési Önkormányzati Tűzoltóság támogatása

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka az előteijesztéshez mellékelt kérelemmel
kereste meg Békés Város Onkormányzatát, melyben előadja, hogy a Tűzoltóság feladatainak
zökkenőmentes ellátásához további önkormányzati támogatásra lenne szüksége.
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoka valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati
tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásm vonatkozó
szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 32. - a rögzíti az önkormányzati
tűzoltóság megléte esetén a székhely, illetve a vonulási területet érintő települési
önkormányzatok feladatát, mely szerint 32. (2) “A székhely szerinti települési
önkormányzat, valamint az önkormányzati tűzoltóság által védett települések önkormánzatai
éves hozzájárulásának mértékét legalább oly módon szükséges megállapítani, hogy a központi
költségvetési hozzájárulással együtteseiz jdezetct biztosítsanak az önkormányzati tűzoltóság
éves fejlesztési. fenntartási és működési kiadásaira.

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 CLXX V. törvényt (a továbbiakban: Civil törvény),
valamint Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11.4.) önkormányzati rendeletét.
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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
Felfüggeszt.

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 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 2018. január 31. napjáig nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a
finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

Javaslom, hogy a kérelmet a Tisztelt képviselő-testület támogassa. A támogatás forrását,
személyi jellegű kiadás, és munkaadói járulék, valamint működési céltartalék előirányzat
átcsoportosításával biztosítani tudjuk.

II. Start-munka feladatainak ellátásához szükséges tárgyi eszköz beszerzés

A Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet III.
Kiegészítő szabályok 5. pont, nb) alpontja alapján a 111.2. jogeím szerinti támogatás a -

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím a 3. melléklet IV.
6. pont szerinti ellátások önrészére, a 111.3., 111.5. és 111.6. jogeímek szerinti feladatokra, a
közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az
önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az
állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő
támogatására használható. A támogatás szempontjából kizárólag az „Ellátottak pénzbeli
juttatásai” megfelelő rovatain, illetve a „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Start-munka
program - Téli közfoglalkoztatás”, a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás”, a
„Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölesönző részére)”, az
„Országos közfoglalkoztatási program”, a „Közfoglalkoztatási mintaprogram”, a „Lakáshoz
jutást segítő támogatások”, a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, a
„Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”, az „Egyéb szociális pénzbeli és
természetbeni ellátások, támogatások” kormányzati hinkciókon, valamint az ne), ne) és ni)
pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A start-munka mintaprogram mezőgazdasági program elem, valamint a start-munka
mintaprogram közút program elem keretein belül a szociális feladat maradéktalan ellátásához
gépállomány bővítése céljából szükséges egy nagy értékű mezőgazdasági gép, - Belarus 320.4
típusú traktor, pótkocsival, valamint műtrágyaszóróval - megvásárlása. A start-munka minta
programban biztosított Forrás nem nyújt fedezetet nagyértékű tárgyi eszköz vásárlására, csak
meglévő eszköz karbantartására, felújítására. A gépállomány biztosítani tudja a szociálisan
hátrányos helyzetben lévő munkavállalók közmunka program keretein belül történő
foglalkoztatását.
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Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület hatalmazza fel polgármesterét az eszköz
megvásárlására, legfeljebb bruttó 8 millió forint összeghatárig. Az eszköz megvásárlásához
szükséges költségvetési források átesoportosítása a határozati javaslatban megfogalmazottak
szerint történik.

III. Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás előirányzat zárolása

Békés Város Önkormányzata a Magyarország költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
felhatalmazása alapján a nettó finanszírozás keretében támogatást kapott az
óvodapedagógusok munkáját segítő pedagógus asszisztensek bérkiegészítésére. A támogatást
Békés Város Önkormányzata a 2017. évi eredeti költségvetésben a Békési Intézményfenntartó
Társulás részére saját forrásból biztosította, ezért szükséges a forrás zárolása. A 2017. október
31. napjáig beérkezett összeg 7.673.63 7,- Ft, melyből Tarhos községet megillető összeg
333.636,- Ft, igya különbőzet, azaz 7.340.001,- Ft zárolását javaslom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati
javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:

I.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében
tervezett, működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő
járulékok kiemelt előirányzatai terhére 113.800,- Ft összeg átcsoportosítását
hagyja jóvá az egyéb működési célú kiadás/egyéb működési célú támogatás
kiadás javára.

2. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében
tervezett, működési céltartalék előirányzat keret 200.000,- Ft összeg
átcsoportosítását hagyja jóvá az egyéb működési célú kiadás/egyéb működési célú
támogatás kiadás javára.

3. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete támogatást nyújt a Békési
Onkormányzati Tűzoltóság (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 24, képviseli: Izsó
Gábor elnök) részére 313.800,- Ft összegben. A támogatás forrását az l/l. és 1/2.
határozati javaslat biztosítja.

4. Felhatalmazza polgármesterét a határozat 1. melléklete szerinti támogatási
szerződés aláírására.

II.
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében

tervezett, ellátottak pénzbeni juttatásai kiemelt előirányzat keret terhére
8.000.000,- Ft összeg átcsoportosítását hagyja jóvá felhalmozási kiadás,
beruházások kiadás keret javára.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy bruttó 8.000.000,- Ft összegben - start-munka programban
történő felhasználás céljából — mezőgazdasági gépre vonatkozó (Belarus 320.4
típusú traktor, pótkocsival, valamint műtrágyaszóróval) árajánlatokat
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megkérjen, és a legelőnyösebb ajánlatot tevő eladóval az adásvételi szerződést
megkösse. A beruházás forrását a 11/1 határozati javaslat biztosítja.

III. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében működési célú átadott pénzeszköz előirányzatát 7.340.001,- Ft
összegben zárolja, és működési tartalékba helyezi.

Határidő: értelem szerint
Felelős; Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. november 21.

so Gabor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjyző
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Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről

név; Békés Város Önkormányzat
székhelye: 5630 Békés, Petőfl Sándor utca 2.
telefon: 66/41 1-01 1
adószáma: 15725060-2-04
bankszámlaszám: 11998707-04606811 Erste Bank Hungary Nyrt.
képviseli: dr. Pálmai Tamás alpolgármester
(a továbbiakban: Támogató),

másrészről
név: Békési Onkormányzati Tűzoltóság
székhelye: 5630 Békés. Petöfi Sándor utca 24.
bankszámlaszám: 53200077-11090445
adószáma: 18394180-1-04
képviseli: Izsó Gábor elnők
(a továbbiakban: Támogatott)
között, (a továbbiakban együtt Felek), az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil törvény) 53. (1)
bekezdése, a tűz elleni védekezésröl, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény 28. (1) bekezdés c) pontja és Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11.4.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Civil rendelet) 6. (1) bekezdése szerint a
Támogató jelen szerződés alapján a Támogatott számára a 2. pontban meghatározott
adományösszeget nyújt, mely összeget a Támogatott csak a kérelemben meghatározott
célra használhat fel.

2. A Támogatott által a kérelemben megfo2almazott cél: A Békési Onkormánwati
TűzoltósáE működésének támoatása.

A Felek jogai és kötelezettségei
3. Jelen szerződéssel Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 084031 számú

kormányzati fbnkció terhére bruttó 313.800,- Ft (azaz bruttó háromszáztizenháromezer
nyolcszáz) adományösszeget nyújt a Támogatott Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél
vezetett 53200077-l 1090445 bankszámlaszámára. Támogatott a Civil törvény 30. (1)
bekezdése alapján beszámolóját letétbe helyezte, a Civil rendelet 1.* (2) bekezdésében
foglalt feltételeknek megfelel. A támogatás összegét a Támogató a szerzödés aláírását
követően 5 napon belül folyósítja a Támogatott számára.

4. Támogatott köteles a 3. pontban meghatározott adományösszeget alapító okiratának
megfelelően a kérelmében meghatározott célokra felhasználni.

5. Támogató köteles az adományősszeg Támogatott általi felhasználását ellenőrizni.
6. Támogatott köteles az adonlánvössze2 felhasználásáról a TámoEató felé le2később

2018. március 31-12 írásban elszámolni. Az elszámoláshoz a támogatottnak csatolnia kell
a számadás valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, vagy egyéb
bizonylatok hitelesített másolatát). Támogatottnak az elszámolás alapjául szolgáló
számlákat, bizonylatokat záradékkal kell ellátnia. A záradékolás során a számla eredeti
példányára rá kell vezetni, hogy a számlán szereplő tételek csak Békés Város
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Önkormányzata felé kerültek elszámolásra jelen szerződés 2. pontjában meghatározott
célból. Az elszámoláshoz a záradékolt számlák hiteles másolaát csatolni kell.

7. Amennyiben a Támogatott a szerződésben előírt elszámolási kötelezettségének az előírt
határidőben nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, a Támogató e kötelezettségének
teljesítéséig — az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tőrvény 53. (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően — minden további, a Támogatott javára nyújtandó támogatást
felmggeszt. A támogatói szerződés lejártától számított 3 éven belül nem részesíthető
önkormányzati támogatásban az egyéb jogkövetkezmények mellett az a szervezet, amely
korábbi pályázatában valótlan adatokat szolgáltatott, a kapott támogatást, a pályázatában
megjelölt céltól eltérően használta fel, támogatási szerződésben foglaltakat nem tartotta be,
vagy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. A Támogatás jogosulatlan
igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az
Támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

Záró rendelkezések
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései

az irányadók.
9. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás

kérdéseket egymás között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére — hatáskörtöl függően — a Békési
Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

10. Jelen szerződés 3 számozott oldalból áll és a Felek általi aláírás napján lép hatályba.
11. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezöt jóváhagyólag írták alá

Békés,2017 hó nap

Békés Város Önkormányzata Békés Önkormányzati Tűzoltóság
képviseletében: képviseletében:

dr. Pálmai Tamás Izsó Gábor
alpolgármester elnök

Ellenjegyzem:

Tárnok Lászlóné
jegyző

Holopné dr. Sztrein Beáta
pénzügyi osztályvezető
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Békési Önkormányzati Tűzoltóság
Parancsnok

H-5630 Békés, Petőti utca 24.
Sr’ Te!: 06166 644-605 e-mail: bckcs.nc’kMvcdíovhu

Tárgy: Kérelem
Szám: 6-12/2017,’BKSOT Ügyintéző: Zahorán Gyula pk.

Békés Város Önkormányzati Hivatal
Izsó Gábor
Polgármester

Békés

Tis:wh Pulgórnwsíer Úr!

Tűzoltóságunk működéséhez. a korábbi évekhez hasonlóan, ez évben Is szükségűnk van az
Önkormányzat anyagi segítségére.

Az év során, Főként a minimálbér emelkedése miatt, kiemelt összeget kaptunk az
önkormányzattól, amit ez úton is köszönünk.

Az év végéhez közeledve látható. hogy müködésünk folyamatossága érdekében, még további
anyagi támogatásra van szükségünk a biztonságos működés Fentartúsához. Ezért kérem
polgármester Ur intézkedését, hogy további, 313. 800 Ft anyagi támogatást kapjunk.

A Pénzügyi osztá’yt kérem. hogy az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
53200077-11090445 számú számlaszámra átutalni Szíveskedjen.

Békés. 2W7. november 22.
Tisztelettel:

Zaborán Gyula
pani.ginok

Atutalástjóváhagyom: 3nv.

Jzsó Gábor
Polgármester

Békés, 2W 7. november 22.


