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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek köitségvetési
támogatásának rendjéről szóló 412015. (II. 04.) önkormányzati rendelet 6. *-a értelmében
indokolt esetben, pályázati eljárás nélkül, kérelemre támogatás itélhető meg a civil szervezetnek a
4. *-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

I. Békési Kézilahdázásért Alapítvány támogatása

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az önkormányzat
költségvetésében többletkötelezettség vállalásának a joga, költségvetési pénzeszközök
átcsoportosítúsa, valamint a tartalékok felhasználásárót szóló döntés.

Békési Kézilabdázásért Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Jantyik u. 2 1-25. képviseli:
Polgár Zoltán kuratórium elnök) támogatására 2.100.000.- Ft.

Az Alapítvány tevékenysége: A helyi sportélet támogatása, különösen a helyi kézilabda sport
iskolai és versenysport támogatása. A helyi gyermek. serdülő, ifjúsági és Felnőtt korosztályos
kézilabda csapatok működési feltételeinek segítése. A Békési NB I B-s Férfi Kézilabda Csapat
Í’elkészülésének és bajnokságban való részvételének támogatása. a működés anyagi feltételeinek
javítása.

Az Alapítvány kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben kéri, hogy az Alapítvány
céljának megfelelően a Békési Férr Kézilabda CIub infrastrukturális fejlesztése céljából
2.100.000,- Ft támogatást biztosítson Önkormányzatunk.

Az Alapítvány céljai megfelelnek a Rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott céloknak.
ezáltal a civil szervezetek támogatásban részesithetőek.
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II. Békési Teuisz Klub támogatása

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az önkormányzat
költségvetésében tőbbletkötelezettség vállalásának a joga, költségvetési pénzeszkőzök
átcsoportosítása, valamint a tartalékok felhasználásáról szóló döntés.

Békési Tenisz Klub (székhelye: 5630 Békés, Petöfi S. u. 16. képviseli: Farkas György klub
elnök) támogatására 6.000.000,- Ft.

Az egyesület tevékenysége: Békés városban a tenisz sport meghonosítása. A tenisz verseny
sportba való bekapcsolása .A tenisz oktatás megszervezése. A szabadidős sporttcvékenyság
lehetőségeinek bővítése.
A Tenisz Klub kérelemmel kereste meg hivatalunkat. melyben kéri, hogy a békési sportpálya
területén a 2001. évben megépített három salakos teniszpálya mellé egy tenisz székházat építsen.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a beruházások között tervezésre került 6.000.000,-
Ft + ÁFA összegben a Tenisz székház megépítése, forrásként megjelölve a Tarbosi ingatlan
értékesítések számla volt. Az előzetes költségbeeslések alapján a 2018. évi költségvetésben
tervezett összeg nem nyújt fedezetet a székház megépítésére. A Tenisz Klub vállalja az épület
megépítését, melyhez kéri az önkormányzat támogatását, melyet saját erőként állami
támogatással egészít ki.
A tenisz klub kéri, hogy az önkormányzat nevére szóló székház építéséhez szükséges
szakhatósági engedélyeket az önkormányzat engedményezze át a Békési Tenisz Klub nevére.

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
figyelembe. nevezetesen a közpénzekhöl 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. törvényi (ci továbbiakban: Civil tön’ém’),
valamint Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendeletét.

A Civil törvény 53. * (1) bekezdése alapján az államháztartás alrendszerei terhére kötött
támogatási szerződés alapján költségvetési támogatási jogviszonv jön létre. A támogatásban
részesíteni kívánt szervezetekkel írásbeli szerzödést kell kötni. azzal a feltétellel. hogy 2019.
január 31. napjáig kötelesek írásos tájékoztató megküldésével elszámolni a támogatás
felhasználásáról. Ennek elmaradása esetén az Önkormányzat minden további támogatást
felíTiggeszt.

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.
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Békés Város Önkormányzam Képviselő-testületének a clvii szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéröl szóló 4/2015. (II. 04.) önkományzati rendelete 8. -a alapján az
önkormányzati költségvetésből linanszírozott vagy támogatott szervezetek, Illetve
magánszemélyek számára számadási kötelezettséget Ír elő a eéljelleggel juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználásáról.

Amennyiben a Finanszírozott, vagy támogatott szervezet. illetve magánszemély előírt számadási
kötekzettségének 20 I 9. január 3 L napjáig nem tesz eleget, a kötelezettség tetjesítéséig a
finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

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

Határozati javaslat:

I.

1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett,
felhalmozási célú támogatás 1(89-07 rovat, 081041 cofog terhére, a K512-03 rovat,
84031 cofog javára 2.100.000,- Ft összegben átcsoportosításról dönt.

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 6. *-a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást
nyújt:

Békési KézUabdázásért Alapítvány ‚‘székhelye: 5630 Békés, .Jantyik u. 21-25.
képviseli: Polgár Zoltán kuratóriumi eluök támogatására 2.100.000,- Ft.

3. 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
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 visszafizetési kötelezettség terheli.

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

11.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési
Tenisz Klub (5630 Békés, Petőfi u. 16) az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező 3917/4 hrsz-ú ingatlanon az 201700068354 ÉTRD azonosítószámon kiadott
építési engedély alapján a Tenisz Klubot felépíthesse, és hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat nevére szóló építési engedélyt a Békési Tenisz Klub jogutódlással
átvegye.
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2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi

költségvetéséről szóló 1/2018 (II. 01.) önkormányzati rendeletben tervezett,
beruházások K62 rovat terhére, a K512-03 rovat, 84031 eofog javára 6.000.000- Ft
összegben átesoportosításról dönt.

3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást
nyújt:

BékéJ Tenisz Klub (székhelye: 5630 Békés, Peüi S. u. 16.. képviseli: Farkas
György eI,;öh9 támogatására 6.000.000,- Ft.

4. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2019. június 31. napjáig kell írásos
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 visszafizetési kötelezettség terheli.

5. A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXX V. törvény 30. * (1) bekezdése
szerint letétbe helyezett beszámoló meglétének igazolása, valamint az állami
támogatást igazoló okirat megléte.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. október 19.

libor
p gármester

Jogi elíenjegvző

Pénzügyi eIIenjezö
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