Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
Vásárosnamény Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önszerveződő
közösségeknek azt a tevékenységét támogatja, amelyet a településen élő vagy dolgozó
állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása,
a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem,
az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése,
oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.
2. § (1) Az 1. §-ban foglalt támogatási elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület
az éves költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően –
keretet állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret
felhasználásáról való döntés megfelelő előkészítése, az önszerveződő közösségek közötti
esélyegyenlőség biztosítása érdekében bevezeti a pályázati rendszert, melynek feltételeit, az
eljárás rendjét e rendeletében szabályozza.
(2) A Képviselő-testület minősített többséggel meghozott határozatával támogatást nyújthat
bíróság által nem bejegyzett, Vásárosnaményban működő önszerveződő közösségnek is.
3. § (1) E rendelet alkalmazásában önszerveződő közösség az a bíróság által bejegyzett civil
szervezet, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik.
(2) Nem minősül önszerveződő közösségnek és nem támogatható politikai párt helyi
szervezete.
(3) Közérdekű feladatot lát el az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat az
önkormányzatokról szóló törvényben vagy más jogszabályban meghatározott kötelező vagy
önként vállalt feladatainak ellátásában vesz részt vagy azt segíti, vagy tevékenységével a
lakosság helyi közéletbe való bevonását szolgálja.
2. A pályázatok benyújtása
4. § (1) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi
támogatás) iránti pályázatokat írásban, az 1. mellékletben szereplő Pályázati Adatlapon a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályához kell benyújtani a tárgyévi
költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő 30 napon belül.
(2) A pályázathoz csatolni kell:
a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést,
b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát,
c) amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az
előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát,
d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös
tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre,
e) az önszerveződő közösség vagy döntéshozó szerve közgyűléséről, üléséről készült azon
jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a
megvalósítani kívánt célt tartalmazza, valamint

f) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható
költségek szerint részletezve.
(3) Ha az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, a (2) bekezdés a)–
b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző
támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt.
(4) Az önszerveződő közösségek rendkívüli pénzügyi támogatása iránti pályázatokat a
féléves költségvetési beszámoló elfogadását követően 30 napon belül kell az (1) bekezdés
szerint benyújtani.
3. A beérkezett pályázatok véleményezése
5. § (1) A beérkezett pályázatokat – a pályázati határidő elteltét követő 15 napon belül – a
Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság (a továbbiakban SzEM Bizottság)
megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére és annak
összegére.
(2) A SzEM Bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy az önszerveződő közösség
tevékenysége mennyiben közérdekű, illetve a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz
javát mennyiben szolgálja, és az szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított határidőt követő 15 napon belül a Pénzügyi Bizottság
valamennyi beérkezett pályázatot véleményezi, és indoklással ellátott javaslatot tesz a
támogatás odaítélésére és annak összegére. A Pénzügyi Bizottság ülésére a SzEM Bizottság
Elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni.
(4) A Pénzügyi Bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy
a) az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően
elszámolt-e,
b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is
figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel,
c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb
támogatását, valamint
d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogathatóe más, alkalmasabb módon.
(5) A bizottságok eljárásuk során kötelesek vizsgálni, hogy a pályázó pályázatához csatoltae a 4. § (2) bekezdés szerinti mellékleteket.
(6) Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a pályázót írásban kell felhívni
arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 5 napon belül a hiányt pótolja. Azt a pályázatot,
melynek kiegészítését a pályázó felhívás ellenére sem végzi el, elbírálás céljából nem lehet a
képviselő-testület elé terjeszteni.
4. A pályázatok elbírálása
6. § (1) A bizottságok által véleményezett pályázatok képviselő-testület elé terjesztéséről a
polgármester gondoskodik.
(2) Az előterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy abból a képviselők számára világos legyen a
bizottságok véleménye és javaslata.
(3) A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi
támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más
módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.
(4) A pályázatok elbírálásáról szóló döntést a képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság 5. §
(3) bekezdése szerinti döntését követően hozza meg.

(5) Ha a pénzügyi bizottság döntése és a soron következő képviselő-testületi ülés közötti
idő nem elegendő az előterjesztés szervezeti és működési szabályzat szerinti megfelelő
előkészítésére, a döntéshozatalra az azt követő testületi ülésen kerül sor.
7. § (1) A képviselő-testület kedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás
megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának végső
időpontját, továbbá azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet.
(2) A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt
támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni. Erre, a megállapításról szóló határozatban
a pályázó figyelmét fel kell hívni.
(3) A képviselő-testületi döntés, pályázókkal történő közléséről a polgármester
gondoskodik.
(4) A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a képviselőtestület által meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő
felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a képviselő-testület előzőleg – a SzEM
Bizottság véleményének kikérése után – hozzájárult.
8. § (1) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség
a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el, vagy
b) az előző évben kapott támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül – a
jóváhagyott céltól eltérően használta fel.
5. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása
9. § A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a döntést
követően – a döntésben meghatározott ütemezéssel - a Polgármesteri Hivatal az önszerveződő
közösség folyószámlájára történő átutalással, vagy pénztárból történő kifizetéssel
gondoskodik.
10. § (1) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles
elszámolni. E kötelezettségének
a) a tárgyévet követő évre szóló pénzügyi támogatás iránti pályázat benyújtásakor vagy
b) ha a tárgyévet követő évben pénzügyi támogatás iránt pályázatot nem nyújt be, a
költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül
írásban köteles eleget tenni.
(2) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok
másolatának benyújtásával teljesíthető.
(3) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a képviselő-testület a tárgyévre benyújtott
pályázatok elbírálásakor dönt.

6. a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság
által nyújtandó támogatásról
11.§ (1) A SzEM Bizottság által nyújtandó támogatásra vonatkozóan az e rendeletben
foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a SzEM Bizottság, a Képviselő-testület által részére, a 2.§-ban meghatározott célra
a költségvetésről szóló rendeletben elkülönített forrás terhére és erejéig, saját döntése alapján
– előzetes véleményezési eljárás nélkül - támogatást biztosít, a feladatkörébe tartozó
tevékenységet végző önszerveződő közösség támogatására, az 1. mellékletben meghatározott
pályázati dokumentáció benyújtását követően.
b) a pályázati adatlap benyújtására a költségvetési rendelet elfogadását követő hónap
1. napjától tárgyév november 30-ig van lehetőség.
c) a SzEM bizottság a pályázatot a soron következő ülésén bírálja el.
d) A bizottsági döntés pályázókkal történő közléséről, valamint a 12.§ (3)
bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségről a SzEM Bizottság Elnöke gondoskodik.
(2) A SzEM Bizottság minősített többséggel meghozott határozatával támogatást nyújthat
bíróság által nem bejegyzett, Vásárosnaményban működő önszerveződő közösségnek is.
7. Egyéb rendelkezések
12. § (1) Az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét
valamint annak célját az önkormányzat honlapján és a hivatalos lapjában közzé kell tenni.
(2) Közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos lapjában azt, hogy a kapott támogatással az
önszerveződő közösség e rendelet előírásainak megfelelően számolt-e el, és a felhasználás
milyen célra történt.
(3) A közzétételről a polgármester gondoskodik.
(4) A közzététel határideje a 10. § (3) bekezdését szerinti döntést követően megjelenő
lapszám.
7. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a 2013. január 1-jén lép hatályba.

Kelt: ...................................., ........ év .......................... hó ........ nap

P. H.
...............................................
Filep Sándor
polgármester

...............................................
dr. Deák Ferenc
jegyző

1. melléklet a …./…(…….) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
az önszerveződő közösségek …… évi pénzügyi támogatásához
ADATLAP
Az önszerveződő közösség neve:
Az önszerveződő közösség címe:
telefon- és faxszáma:
honlapja:
A szervezet jogállása
(közhasznú, nem közhasznú, kiemelten közhasznú)
alapítvány/egyesület/társadalmi szervezet
A szervezet adószáma:
A bírósági bejegyzésről szóló végzés száma, kelte:
Képviselőjének neve:
címe:
telefonszáma:
e-mail címe:
Legjellemzőbb tevékenységi köre:
A szervezet számlavezető bankjának megnevezése:
A szervezet bankszámlaszáma, ahova a támogatás átutalását
kéri:
A tevékenységben érintettek köre: melynek tartalmaznia kell
a támogatásban résztvevő szervezet tagjainak számát,
kiemelve ebből a vásárosnaményi tagok számát:
Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?
Az előző évben kapott támogatás összege:
A kért összeg tervezett felhasználásának célja:
1. …….… ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI FORRÁSOK (BEVÉTELEK)
MEGNEVEZÉS
1. Saját forrás
2. Más támogatótól kapott támogatás
3. Egyéb forrás
4. Jelen pályázaton igényelt támogatás

ÖSSZEG

ÖSSZESEN (=1+2+3+4)

2. A SZERVEZET ……. ÉVI TERVEINEK BEMUTATÁSA ÉS AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS
FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (költségnem-összeg) (max. 1 oldal)

3. A PÁLYÁZÓ ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA (max. 1 oldal)

4. A PÁLYÁZÓ ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖSSZEG

MEGNEVEZÉS

1.
2.

Pénzeszköz nyitóértéke (előző év január 1-jén a szervezet számláján
lévő összeg)

SAJÁT BEVÉTELEK

3.
4.
5.
6.
7.
8.

- tagdíj
- egyéb, éspedig:
SAJÁT BEVÉTELEK összesen (=3.+4.+5.+6.+7. pontok):

9.
10.
11.
12.
13.
14.

MÁS SZERVEZETTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
- megnevezés
MÁS SZERVEZETTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS összesen
(=10.+11.+12.+13.+14.)

15.

16.
17.

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (=8.+15.+16.)

18.

ZÁRÓEGYENLEG (előző év december 31-ei állapot)

19.

ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉG (1+17-18)

20.

SAJÁT BEVÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGHEZ
VISZONYÍTVA %-ban (=8./19.)

Vásárosnamény, ………év …………………hó ……nap

………………..………………………….

%

(a szervezet képviselőjének aláírása, cégszerű aláírás)

5. NYILATKOZATA KÖZTARTOZÁSOKRÓL
Kijelentem, hogy a Magyar Állam, vagy Vásárosnamény Város Önkormányzata felé fizetési
kötelezettségemmel összefüggő, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom nincsen.

Vásárosnamény, ..............................

______________________________
pályázó képviseletében
eljáró személy aláírása

_______________________________
pályázatért felelős személy aláírása

6. A PÁLÁYZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI
Az önszerveződő közösség
a) bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés szervezet képviselője által hitelesített
másolata;*
b) alapító okirata, alapszabálya vagy működésének egyéb alapdokumentuma szervezet
képviselője által hitelesített másolata;*
c) tárgyévi nyitó egyenlegét tartalmazó bankszámla kivonat hitelesített másolata;**
d) más szervezettel kötött szerződésének a szervezet képviselője által hitelesített
egyszerű másolata, vagy igazolás, mely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az előző
évben anyagi támogatásban részesült, amennyiben volt ilyen
e) nyilatkozata a pályázati alkalmasságról.
A hitelesítést a következő módon kell végrehajtani: a dokumentumra rá kell vezetni, hogy „A
másolat az eredetivel mindenben megegyezik, hiteles” – dátum, képviselő aláírása (cégszerű
aláírás).

Vásárosnamény, _______. év ________________ hó ____ nap.
.............................................................
(a szervezet képviselőjének aláírása)

* Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már benyújtotta az a)–b) pontokban

felsorolt dokumentumokat, ezek ismételt benyújtása mellőzhető, ha az azóta eltelt
időszakban e dokumentumok tartalmában változás nem történt, illetve nem kell benyújtani,
amennyiben bíróság által nem bejegyzett önszerveződő közösség pályázik.
** Bíróság által nem bejegyzett önszerveződő közösség esetén nem szükséges a benyújtása.

2. melléklet a …./…(…….) önkormányzati rendelethez
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK
PÁLYÁZATÁHOZ
mely létrejött egyrészről
Vásárosnamény Város Önkormányzata (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. 1. képviseli: Filep
Sándor polgármester, a továbbiakban: Támogató),
másrészről az
……………………………………..
(cím:………………………..
képviseli
…………………………… , a továbbiakban: Támogatott)
között az alábbiak szerint:
1.

2.

3.

Támogató a Képviselő-testület ………….. számú határozata alapján …………….,-Ft,
azaz …………………. forint; támogatást nyújt Támogatott részére.
A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel:
………………………………………………………………………………………………
…....
Támogatott ezen programjaik során a meghívókon, plakátokon és a rendezvény helyszínén
feltünteti, hogy a rendezvény Vásárosnamény Város Önkormányzat támogatásával jött
létre.
A támogatás összegét a Támogató három egyenlő részletben, az első részletet tárgyév
március 31-ig, a második részletet, május 31-ig, és a harmadik részletet szeptember 31-ig
utalja át a Támogatott ……………………….…....................……………………-nél
vezetett ....……………………………… számú számlájára.

Támogatott tudomásul veszi, hogy
számára Támogató számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról;
a 2. pont szerinti célok megvalósulását követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet
követő év január 15-ig köteles Támogatónak szakmai beszámolóját benyújtani és a kapott
teljes összeg felhasználásáról elszámolni;
a támogatásról számlákkal, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell
elszámolnia, melyek másolatait “A másolat az eredetivel mindenben megegyező”
megjelöléssel és cégszerű aláírásával hitelesíti;
A számlamásolatokon fel kell tüntetni, hogy a számla a …….sz. határozat alapján
önkormányzati támogatás elszámolására került felhasználásra;
Támogató köteles a felhasználást és az elszámolást ellenőrizni;
amennyiben
a 2. pont szerinti cél(ok) nem valósult(ak) meg, vagy
a 1. pont szerinti összeget nem a 2. pont szerinti cél(ok)ra használta fel, vagy
a 4.2. pont szerinti kötelezettségének nem tesz eleget,
úgy a vonatkozó támogatást köteles Támogató ……………………………..Banknál
vezetett ……………………………………………… számú számlájára legkésőbb a
tárgyévet követő év január 31-ig (március 31-ig) visszautalni.
4.

Felek a 4.3 és 4.4 pontok kapcsolattartójaként
támogató részéről a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezetőt
támogatott részéről ………………………………
jelölik meg.
5.

Vásárosnamény, ………………………..
__________________________
Támogató

__________________________
Támogatott

