
Előterjesztés Békési Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 30-i tiésére

Sorszám: Tárgy:

Civil szervezetek

:Ny/1 7.
támogatása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű többség Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Kovács Szilvia osztályvezető pétizügyi
osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendeletének 6. -a értelmében
indokolt esetben, pályázati eljárás nélkül, támogatás ítélhető meg civil szervezetnek a 4. -ban
meghatározott célok megvalósítása érdekében.

A támogatás fedezete 1/2020. (01 .3 1 .) 2020. évi költségvetési rendelet 08403 1 „Civil
szervezetek működési támogatása” K5012-05 Egyéb működési célú támogatás egyéb civil
szervezetek számára soron rendelkezésre áll.

Az alábbi szervezetek támogatására teszünk javaslatot:

. Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet 1 .000.000 Ft

. Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület 1 .500.000 Ft

I. Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet

Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet (székhelye: 5630 Békés, Petóji u. 42. képviseli.
Gyarmati Sándor) támogatására 1. 000. 000 Ft összegben.

Az alapítvány tevékenysége: helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való
közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati
és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és
a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek
esetében a védekezésben való részvétel, a károk megelőzésében és elhárításában való részvétel,
a helyreállítás és újraépítés feladataiban való részvétel.

Az Alapítvány céljai megfelelnek a Rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott céloknak,
ezáltal a civilszervezet támogatásban részesíthető.
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II. Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület

Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület (székhelye. 5630 Békés, Petóji Sándcr u. 21.
képviseli: Deákné Domokos Julianna elnök) támogatására 1.500.000 Ft összegben.

A békési Belencéres Néptáncegyüttes 2005—ben a helyi művészeti iskola akkor már több éve
táncoló, néptáncos növendékeiből alakult Sztankó Károly művészeti vezetésével. Az első
sikerek az ő nevéhez fűződnek. Belencéresnek Békés egyik külterületét nevezték, ahol a
tanyavilágban a helyi hagyományok az 50—es évek végéig a hétköznapokban is jelen voltak.
Megalakulása óta a Belencéres több hazai és külföldi fesztiválon képviselte Békést szép
sikerekkel.

Az Alapítvány céljai megfelelnek a Rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott céloknak,
ezáltal a civilszervezet támogatásban részesíthető.

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 CLXXV. törvényt (a továbbiakban: Civil
törvény), 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 jogviszony jön létre. A támogatásban
részesíteni kívánt szervezetekkel írásbeli szerződést kell kötni, azzal a feltétellel, hogy 2021.
május 3 1 . napjáig kötelesek írásos tájékoztató megküldésével elszámolni a támogatás
felhasználásáról. Ennek elmaradása esetén az Önkormányzat minden további támogatást
felfüggeszt.

A Civil törvény 75. (1) 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 rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) 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 2021 . május 3 1 . napjáig nem tesz
eleget, a kötelezettség teljesítéséig a finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

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

2



Előterjesztés Békési Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 30-i lilésére

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának 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 Polgárőrség Közhasznú Szervezet (székhelye: 5630 Békés, Petóji u. 42. képviseli:

Gyarmati Sándor) támogatására 1. 000. 000 Ft összegben.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2021. május 31. napjáig kell írásos
tájékoztató megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig
— az Onkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. A támogatás
jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott
szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.

2. Békés Város Önkormányzatának 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:

Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület (székhelye: 5630 Békés, Petőji Sándor u. 21.

képviseli: Deákné Domokos Julianna elnök) támogatására 1.500.000 Ft összegben.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás
felhasználásáról azzal, hogy a támogatottnak 2021. május 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.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. július 21. ‚‘//%.(

Kálmán Tibor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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