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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. februárjában elfogadott, a civil
szervezetek költségvetési támogatásának rendjéröl szóló 4/2015. (11. 4.) önkormányzati rendelet
alapján teszünk javaslatot a Békési Önkormányzati Tűzoltóság (ci továbbiakban: Tűzoltóság)
számára 6.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtására.

A civil szervezetek támogatásakor az Önkormányzat az alábbi jogszabályokat veszi figyelembe:
• a közpénzekhől 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 (ci továbbiakban: Civil törvény).

• Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (11.4.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
Rendelet).

A Rendelet 6. *-a lehetővé teszi, hogy pályázaton kívül (de azzal akár egy időben) támogasson az
önkormányzat civil szervezeteket, amennyiben a pályázati és egyéb feltételeknek megfelelnek. Az
elmúlt években is kiemelt szervezetként kezdtük a Tűzoltóságot. Támogatására a költségvetésben
tervezett keret mértékében teszünk javaslatot. A kiemelt kategóriában szereplő szervezetekkel
szemben az önkormányzatnak megfogalmazott elvárásai vannak, támogatásuk azonban a szervezet
jellegénél fogva csak ilyen módon lehetséges.

A Civil törvény 53. * (1) bekezdése értelmében 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 2020. május

31-ig kötelesek írásos tájékoztató megküldésével elszámolni a támogatás felhasználásáról. Ennek
elmaradása esetén az Önkormány7at minden további támogatást felPiggeszt.

A Civil törvény 75. * (1) bekezdése alapján 2012. január L 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, kőzzétette.
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A Rendelet 8. *-a az önkormányzati költségvetésből lnanszírozott vagy támogatott szervezetek,
illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget Ír elő a céljelleggel juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználúsáról. Amennyiben a finanszírozott. vagy támogatott szervezet, illetve
magánszemély előírt számadási kötelezettségének 2020. május 31. napjáig nem tesz eleget, a
kötelezettség teljesítéséig a finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását ás az alábbi határozati
javaslat elfogadását:

Határozati javaslat

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a clvii szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szólő 4/2015. (11. 4.) önkormányzati rendelet 6. *-a alapján, a
határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint a Békési Önkormányzati Tűzoltóság
Számára 6.000.000,- Ft azaz hatmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

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

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Pálmai Tamás
alpolgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Pálmai Tamás alpolgármester

Békés, 2019. május 23.

polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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1. melléklet

Támogatási szerződés
(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről
név: Békés Város Onkormányzata
székhelye: 5630 Békés, Petől9 Sándor utca 2.
PIR azonosító: 725064
adószáma: 15725060-2-04
bankszárnlaszúm: 11998707-04606811 Erste Bank Hungary Nyrt.
képviseli: Dr. Pálmai Tamás alpolgármester
(a továbbiakban: Támogató).

másrészről
név: Békési Onkormányzati Tűzoltóság
székhelye: 5630 Békés. Petőfi Sándor utca 24.
nyilvántanási szám: 04-03-0002652
adószáma: 183941 80--04
bankszámlaszám: 53200077-11090445
képviseli: Araezki Zsolt parancsnok
(a továbbiakban: Támogatott)

között, (a továbbiakban együtt Felek), az alulirott napon és helyen az alábbi Feltételek szerint:

I. A szerződés tárgya

1. Az egyesülési jogról. a közhasznú jogállásról. valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2W L évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil törvény) 53. (1) bekezdése. a tűz
elleni védekezésröl. a műszaki mentésröl ás a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 28.* (1)
bekezdés c) pontja és Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek
költségvetési támogatásának rendjéröl szóló 412015. (II. 4.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban
Civil rendelet) 6. * () 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 megfogalmazott cél: A Békési Önkormányzati Tűzoltóság
működésének támogatása.

II. A Felek jogai és kötelezettségei

1. Jelen szerződéssel Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 084031 számú kormányzati
funkció terhére bruttó 6.000.000,- Ft (azaz bruttó Hatmillió Forint) adományösszeget nyújt a Támogatott
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200077-l 1090445 bankszámlaszámára.

A Felek kölcsönösen megállapodnak. hogy a szerződés megkötése előtt ... Ft kiutalása támogatási
előlegként megtőrtént. ás a támogatási összeg részét képezi.

A támogatás összegét a Támogató a szerződés aláírását követően kérelem Folyósítja a Támogatott
számára.
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2. Támogatott a Civil törvény 30. (1) bekezdése alapján beszámolóját letétbe helyezte. a Civil rendelet
I. * (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

3. Támogatott köteles a 3. pontban meghatározolt adomúnyösszeget alapító okiratánnk megfelelően a
kérelmében meghatározott célokra felhasználni.

4. Támogató köteles az adományösszeg Támogatott általi felhasználását ellenőrizni.

5. Támogatott köteles az adományösszeg felhasználásáról a Támogató felé legkésőbb 2020. május 31-ig
írásban elszámolni.

Az elszámoláshoz a támogatottnak csatolnia kell a számadás valódiságát igazoló bizonylatokat
(pénzügyileg teljesített számlák. vagy egyéb bizonylatok hitelesített másolatát).

6. 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 Onkormányzala Í1é kerültek elszámolásra jelen szerződés 2. pontjában meghatározott célból. Az
elszámoláshoz a záradékolt számlák hiteles másolatát 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
államháztartúsról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően —

minden további a Támogatott javára nyújtandó támogatást felfüggeszt.

A támogatói szerződés lejártától számított 3 éven belül nem részesithetö önkormányzati támogatásban az
egyéb jogkövetkezmények mellett az a szervezet. amely korábbi pályázatában valótlan adatokat
szolgáltatott, a kapott támogatást. a pálvúzatában megjelőlt 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 visszaflzetési kötelezettség terheli.

Ill. Záró rendelkezések

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az iránvadók.

2. 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 mggően — a Békési iárásbiróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.

3. Jelen szerződés 3 számozott oldalból áll és a Felek általi aláírás napján lép hatályba Jelen szerződést a
Felek, mint akaratukkal mindenben meuegyezöt jóváhagyólag írták alá. Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testülete a határozatában a támogatási szerződést jóváhagyta.

Békés, 2019. június

Békés Város Önkormányzata Békés Önkormányzati Tűzoltóság
képviseletében: képviseletében:

Dr. Pálmai Tamás Araezki Zsolt
alpolgármester parancsnok
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Ellen jegyzem:

Tárnok Lászlóné
jegyző

Kovács Szilvia
pénzügyi osztályvezető


