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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéröl szóló 4/2015. (II. 04.) önkonnányzati rendelet 6. *-a értelmében
indokolt esetben, pályázati eljárás nélkül. kéreiemre támogatás itélhető meg a civil szervezetnek a
4. *-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az önkormányzat
költségvetésében többletkötelezettség vállalásának a joga, költségvetési pénzeszközök
átcsoportositása, valamint a tartalékok felhasználásáról szóló dőntés. A működési kiadás.
személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok felszabadult előirányzatainak
átcsoportosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

Szegedi Kis István Gimnáziumért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u 11-13.
képviseli: Hankó-Papné Somlyai Csilla Zsuzsanna kuratórium elnök) támogatására
50.000,- Ft.

Az Alapítvány tevékenysége: a békési Szegedi Kiss István Gimnázium tárgyi feltételeinek
javítása. így különösen: - szemléltetö eszközök beszerzése. - videotilmek, hangkazetták, szótárak,
oktatási segédeszközök beszerzése. A szociális okok miatt rászoruló tanu)ók megsegitése,
támogatása, így különösen tankönyvek, fflzetek és egyéb az oktatáshoz nélkülözhetetlen eszköz
megvásárlásának anyagi segítése és támogatása. Kirándulások, tanulmányutak költségeinek
viselése, és anyagi támogatása. Tehetséges tanulók anyagi támogatása, ösztönzése.

Az Alapítvány kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben kifejti, hogy a gimnázium
egyik tanulója betegsége miatt nehéz anyagi helyzetbe került. és az Alapítvány támogatná.
melyhez támogatásokat gyűjt.

Az Alapítvány céljai megfelelnek a Rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott céloknak,
ezáltal a civil szervezetek támogatásban részesíthetőek.

A civil szervezetek támogatásakor az Önkormányzat az alábbi jogszabályokat, rendeletet veszi
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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. törvényt (a továbbiakban: ChU töitzv),

valamint Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéröl szóló 4/2015. (II. 04.) 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 2019.
január 31. napjáig kötelesek írásos tájékoztató megküldésével elszámolni a támogatás
fetbasználásáról. Ennek elmaradása esetén az Önkormányzat minden további támogatást
felfüggeszt.

A Civil törvény 75. () bekezdése alapján 2012. január 1. 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 rendjéröl szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelete 8. *-a alapján az
önkormányzati költségvetésből Ílnanszirozott vagy támogatott szervezetek, illetve
magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a eétjelleggel juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználásáról.

Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet. illetve magánszemély előírt számadási
kötelezettségének 2019. január 31. napjáig nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a
finanszírozást, támogatást fel kell 1iggeszteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testütettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11. 04.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez szükséges működési
költségeihez történő hozzájárulás céljából, a 2018. évi költségvetésében tervezett,
működési kiadás, személyi jellegű kiadások 42.600,- Ft és munkaadókat terhelő
járulékok 7.400,- Ft kiemelt előirányzatok terhére iii alábbi pénzösszeg
átcsoportosítását hagyja jóvá;

Szeget!! Kis István Gimnázium Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Petúji S. Ii.

11—13. képviseli: Papné Somlai csiUa Zsuzsanna kuratóriumi elnöh)
támogatására 50.000,- Ft.

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2019. január 31. napjáig kell írásos
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tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak
pótlásáig — az Önkormányzat 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, 2018. augusztus 23.

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenyző
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Szegedi Kis István Gimnáziumért Alapítvány

Békés

Tárgy: Kérelem

Izsó Gábor polgármester úrnak

Békés

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testüleU

Alapítványunk az alábbi kéréssel fordul Önökhöz:

Gimnáziumunk egyik tanulója, Tobai Zsolt (11.B) betegsége miatt nehéz anyagi helyzetbe került.
Tartós betegsége (Chron-syndroma) van, és állapotában rosszabbodás állt be. A nyár folyamán súlyos
műtéten esett át. Édesanyja egyedül neveli, ö Is tartás beteg. Zsolt az iskolában jól teljesít, átlaga jó.
Szeretnénk a családot támogatni a kialakult helyzetre tekintettel. Kérem, hagy a képviselő-testület
anyagi forrásban részesítse alapítványunkat.

Támogatásukat megköszönjük!

Békés, 2018. augusztus 22.

Tisztelettel:

Papné Somlyai Csilla

a kuratórium elnöke


