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Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. október 31-én tartandó ülésére
Tárgy: Döntéshozatal Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének a kölcsönadott támogatás
rendezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
A Képviselő-testület 2012. december 13-án tárgyalta a Nagycsaládosok Dévaványai
Egyesület azon kérelmét, miszerint az Egyesület 60 000,- Ft támogatást kért gázszámlák
megemelkedett díjfizetéséből adóan. Kérelmét azzal indokolta, hogy az Egyesület
szempontjából előnytelen szerződés köttetett.
Akkor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 60.000,- Ft visszatérítendő támogatást nyújt
azzal a feltétellel, hogy ha a többletkiadás valóban az előnytelen gázszerződésből van, úgy a
kamatmentes támogatás vissza nem térítendő támogatássá alakul át, egyéb esetben a
Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületének visszafizetési kötelezettsége áll fenn az
önkormányzat felé.
A határozat végrehajtása érdekében ellenőrzés alá került az Egyesület által benyújtott 2011.
évi és 2012. évi gázszámlákról készült másolatok, amelyek a gazdálkodási irodában
megtekinthetőek. Abból az állapítható meg, hogy pénzforgalomban valóban, a 2012.évben
kifizetett gázdíj 254.017,- Ft volt, míg előző évben 163.352,- Ft. Az is látszik, hogy a 2012.
évi pénzforgalomban két részletfizetési számla is teljesült, ami a 2011. évi gázfogyasztásról
szól. Tehát inkább a pénzforgalmi kifizetés nagysága, ami fizetési gondot okozott az
egyesületnél abból adódóan is, hogy a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázat
elutasításra került. Ezután fordult a kérelemmel a Képviselő-testület felé pótlólagos támogatás
igénnyel, melyről a döntés a 397/2012.(XII.13.) Kt. határozat alapján megtörtént, úgy, hogy
vagy véglegessé válik a támogatás, vagy visszafizetési kötelezettség terheli.
A számlák ellenőrzése megtörtént így dönteni kell a Képviselő-testületnek arról, hogy
az Egyesületnek nyújtott kamatmentes támogatás vissza nem térítendő támogatássá
alakul át pénzforgalom nélkül, vagy egyéb esetben érvényes a döntés, hogy a
visszafizetési kötelezettség fenn áll az önkormányzat felé.
A kérelem mellett megtalálható a kérelmező nyilatkozata a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényi feltételeknek megfelelően.
Kérem az előterjesztés megvitatását, a kérelemről való döntésüket.
Dévaványa, 2013. október 24.
Szűcsné Horváth Margit
gazdálkodási irodavezető
Határozati javaslat:
……../2013.X.31.) Kt.hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagycsaládosok
Dévaványai Egyesülete részére 60.000,- Ft támogatást nyújt a 2012. évben megemelkedett
működési költségek fedezetére a gázfogyasztásból eredően.
A Képviselő-testület a támogatást pénzforgalom nélkül biztosítja úgy, hogy a 2013. évi
költségvetésben az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatások
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kölcsönállománya csökken a visszatérítendő működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre előirányzat pedig nő.
A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete (5510 Dévaványa, Kossuth u. 11. képviseli:
Szarka István elnök) a támogatás összegével legkésőbb 2014. január 31-ig számla ellenében
elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a
támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége
keletkezik az Önkormányzat felé.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint hogy a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, valamint az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, valamint
a település internetes honlapján.
Felelős:
Novák Imre alpolgármester
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Határidő:
döntés után
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