
Kiegészítés
a 26. számú előterjesztéshez

(Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2017. november
27-i ülésén tárgyalta az előterjesztést, és a személyi jellegű kiadás és munkaadói járulék
terhére 80.000 Ft támogatásról döntött a Szilágyi László Alapítvány javára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy az alábbi IV. határozati javaslatot is
szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

IV.
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében

tervezett, működési kiadás, személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő
kiemelt előirányzatai terhére 80.000 Ft összeg átcsoportosítását hagyja jóvá az
egyéb működési célú kiadás/egyéb működési célú támogatás kiadás javára.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatást nyújt a Szilágyi
László Alapítvány (képviseli: Katona Gyula) részére 80.000 Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármesterét a határozat mellékletét képező támogatási
szerződés aláírására.

Határidő: énelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. november 29.
Izsó Gábor sk.
polgármester



Iktatószám: H1KJ5656-2/201 7.

Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről

név: Békés Város Önkormányzata
székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
telefon: 66/411-011
adószáma: 15725060-2-04
bankszámlaszám: 11998707-04606811 Erste Bank Hungary Nyrt.
képviseli: Izsó Gábor polgármester

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről

név: Szilágyi László Alapítvány
székhelye: Szilágyi László Alapítvány
bankszámlaszám: 11733072-20010159
adószáma: 19060985-1-04
képviseli: Katona Gyula

(a továbbiakban: Támogatott)

között, (a továbbiakban együtt Felek). az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

1. Az egyesülési jogró], a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil törvény) 53. (1) bekezdése
és Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11.4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Civil
rendelet) és Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

_______/2017.

(XI.30.) számú
határozata szerint a Támogató jelen szerződés alapján a Támogatott számára a 2. pontban
meghatározott vissza nem térítendő támogatást nyújt, mely összeget a Támogatott csak a kérelemben
meghatározott célra használhat fel.

A Felek jogai és kötelezettségei

2. Jelen szerződéssel Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Civil rendelet 5. (7)
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 084031 számú kormányzati funkció terhére
bruttó 80.000 Ft (azaz bruttó nyolcvanezer forint) vissza nem térítendő támogatást nyújt. Támogatott
a Civil törvény 30. (1) bekezdése alapján beszámolóját letétbe helyezte, a Civil rendelet I. (2)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

3. Támogatott köteles a 2. pontban meghatározott vissza nem térítendő támogatást alapító okiratának
megfelelően a kérelmében meghatározott célra köteles felhasználni.

4. Támogató köteles az adományösszeg Támogatott általi felhasználását ellenőrizni.

5. TámoEatott köteles az adományössze2 felhasználásáról a Támoató felé legkésőbb 2018.
június 30. napjáig 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 Önkormányzata felé kerültek elszámolásra jelen
szerződés 2, pontjában meghatározott célból. Az elszámoláshoz a záradékok számlák hiteles
másolatát csatolni kell.

6. 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. törvény 53. *-ában foglaltaknak megfelelően — minden
további a Támogatott javára nyújtandó támogatást felRiggeszt. A támogatói szerződés lejánától
számitott 3 éven belül nem részesíthetö önkormányzati támogatásban az egyébjogkövetkezmények
mellett az a szervezet, amely korábbi pályázatában valótlan adatot 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 a Támogatottat
visszafizetési kötelezettség terheli.

Záró rendelkezések

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

8. A felek megállapodnak abbaii, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket
egymás között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a jogviták
eldöntésére — hatáskörtől függően — a Békési Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.

9. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll és a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

10. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Békés, 2017.december

Békés Város Önkormányzata Szilágyi László Alapítvány képviseletében:

képviseletében:

Izsó Gábor Katona Gyula
polgármester

Ellenjegyzem:

Tárnok Lászlóné
jegyző

Holopné dr. Sztrein Beáta
pénzügyi osztályvezető
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