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Tárgy: Alapítvány támogatása Sorszám: IV/12 

Döntéshozatal módja: 

Előkészítette: Sápi András intézményi referens Egyszerű szótöbbség 
Véleményező 

bizottság: 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,  

Pénzügyi Bizottság 

 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. december 2-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. februári ülésén fogadta el a civil szervezetek 

költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendeletet. A rendelet 6. §-a 

értelmében indokolt esetben, pályázati eljárás nélkül, kérelemre támogatás ítélhető meg a civil szervezetnek 

a 4. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.  

„4.§  

 

(1) Elsősorban a város lakosságának szóló helyi programok megvalósításához a civil szervezetek pályázat 

alapján támogatásban részesíthetőek, amennyiben a következő tevékenységek valamelyikét végzik: 

a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység 

b) nevelés, oktatás 

c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység 

d) közbiztonság javítása 

e) gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok 

f) fogyatékosok támogatása 

g) munkanélküliek támogatása 

h) városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem. 

(2) Pályázat alapján a civil szervezetek egyéb szervezetekhez benyújtott pályázataik önrészének 

finanszírozásához támogatásban részesíthetők.” 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az önkormányzat 

költségvetésében többletkötelezettség vállalás joga, költségvetési pénzeszközök átcsoportosítása, valamint a 

tartalékok felhasználásáról szóló döntés.  

 

Heppiskola Gyermekeiért Alapítvány 

 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola diáksport köre kosárlabda utánpótlás nevelést vállalt fel (fiú és lány 

csapatok 2-2 korosztályban), csapataik a diákolimpián sikeresen szerepelnek. A körmérkőzéses rendszerhez 

legalább két garnitúra mezre van szüksége minden csapatnak. Ennek megvásárlásához nyújtott be 

támogatási kérelmet 226.000,- Ft összegre. 

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.4.) 

önkormányzati rendeletét.  
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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 2016. január 31. napjáig kötelesek 

írásos tájékoztató megküldésével elszámolni a támogatás felhasználásáról. Ennek elmaradása esetén az 

Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. 

Az Alapítvány májusban pályázatot nyújtott be, melyben a Civil törvényben és a helyi rendeletben foglalt 

feltételeket teljesítette, így ezek újbóli vizsgálatára nem volt szükség. A támogatás a diáksport kiteljesedését 

szolgálja, ezért a határozati javaslatban foglaltak szerint kérem a T. Képviselő-testület támogatását. Az 

összeg az I/3. sz. tájékoztatóban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozat elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési 

támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 

Rendelet) 6. §-a alapján a Civil Alap tartalékkerete terhére a Heppiskola Gyermekeiért 

Alapítvány javára 226.000.- Ft-  azaz kétszázhuszonhatezer forint- támogatást hagy jóvá a 

kérelemben megfogalmazott cél megvalósítására. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön. 

 

Határidő:              értelem szerint 

Felelős:                  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. november 25. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


