Kiegészítés a 20. számú előterjesztéshez
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület 2012. január 31-én kelt leveléhez
és az egyesület 2012. évi támogatásához az alábbi észrevételeket teszem.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény és a törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza a költségvetési
gazdálkodást feltételrendszerét.
Az előző években a fenti gazdálkodást az 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai
alapján kellett végrehajtani. A gazdálkodás alapelvei az elmúlt évek során
változatlanok voltak.
Az Áht. 4. §-a szerint a költségvetési év megegyezik a naptári évvel. A költségvetés a
költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és kiadások
előirányzott összegét tartalmazza. A kiadási előirányzatok azok felhasználásának
jogosultságát jelentik.
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A
költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított vagy évközben módosított
kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.
A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás esetén a
pénzügyi teljesítésnek legkésőbb a költségvetési év december 31-ig meg kell történnie.
Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III.4.)
önkormányzati rendelete kiadási előirányzatai között Polgármesteri Hivatal VII. 2.6.
címen 2011. évre 7.658 eFt-ot különített el.
A képviselő-testület 29/2011. (II.14.) Kt. számú határozata alapján az egyesület
részére előlegként a 2011. évi költségvetés terhére 650 eFt vissza nem térítendő
támogatást biztosított, az éves támogatásról a költségvetési rendelet elfogadásának
időpontjára írta elő a döntést.
A 2011. március 17-én aláírt megállapodás szerint 2011. évben összesen az
önkormányzat az egyesület részére 7.658 eFt támogatást biztosít, melyből 650 eFt
előleg már folyósításra került. A megállapodás 4. pontja szerint az éves támogatás
1/12-ed részét az önkormányzat a tárgy hó 15-ig utalja az egyesület számlájára. Az
egyesület 2011. augusztus 29-én beküldött levelében kérte a megállapodás módosítását
tárgy hó 8-i időpontra. Az államháztartásról szóló törvény alapján az ellenjegyzőnek
meg kell győződnie arról, hogy a kötelezettségvállalás tervezett kifizetésének
időpontjában a pénzügyi fedezet biztosított-e. A vizsgálat eredményeképpen a
támogatási szerződés módosítására nem került sor.
Az önkormányzat a 2011. évre meghatározott támogatás teljes összegét átutalta, az
előleget 2011. március 8-án, a havi részleteket a tárgy hó 6-tól 18-ig terjedő
időszakában a pénzügyi források függvényében.
A képviselő-testület döntésétől függ, hogy az adott évben az önkormányzat pénzügyi
helyzetére tekintettel mekkora összegű támogatást nyújt adott feladatra.
Az önkormányzat feladata:
- a megállapodás alapján az ingatlan állagának megőrzése, felújítási karbantartási
költségének biztosítása,
- az ingatlanhoz tartozó kert és utak rendszeres rendbetétele, megfelelő állapotban
tartása.
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A Városszépítő és Városvédő Egyesülettel 2004. március 16-án kötött megállapodás
határozatlan időre jött létre. A megállapodást bármelyik fél 90 napos felmondási
idővel felmondhatja. Amennyiben a képviselő-testület az épület más célú
hasznosításáról döntene, az önkormányzat köteles a helytörténeti gyűjteménynek
megfelelő helyet biztosítani.
Az egyesület levelében szerepel, hogy a 2011. évi pénzügyi beszámolót nem adja át. A
jelenlegi szabályozás alapján a támogatások elszámolásáig új támogatás nem adható.
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