Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (II.17.), 5/2013. (III.22.) és a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelettel
módosított
4/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatásának rendjéről
(Egységes szerkezetben a módosításokkal)

Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és
az (1) f. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 6.§. (a) pontjában foglalt
felhatalmazásában a civil szervezetek támogatásának rendjéről a következőket rendeli el:
1.§
(1) Az önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt
hatását és anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg is támogatja az önkormányzat
közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő – civil szervezetek
működését.
(2) E rendelet célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, növelése, az
önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása, az önkormányzati feladatok
hatékonyabb ellátása.
(3) Az esélyegyenlőség elve alapján az önkormányzat a civil szervezetek részére támogatást e
rendelet keretei között, azonos feltételek mellett pályázat útján biztosítja.
2.§
E rendelet alkalmazásában civil szervezet - továbbiakban pályázó - a 2011. évi CLXX.
törvény 2.§.6. pontjában meghatározott civil szervezet.
3.§
(1) A pályázó akkor részesíthető támogatásban, ha politikai tevékenységet nem folytat, a
községhez kapcsolódó és a község lakosainak érdekeit szolgáló tevékenységet folytat,
tevékenysége településünk javát szolgálja.
(2) Pályázni a pályázat kiírásának évében történő működésre vagy az alábbi megvalósítandó
programokra lehet:
a) rendezvények, összejövetelek, kiállítások, ünnepségek szervezéséhez, ehhez
kapcsolódó beszerzéshez,
b) kulturális tevékenységhez,
c) versenyeken való részvételhez,
d) kirándulások költségeihez,
e) sporttevékenységhez,
f)
közrend, közbiztonság védelmével kapcsolatos költségekhez,
g) környezetvédelmi célú programok kiadásaihoz,
h) művészeti tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, eszközök, kellékek
vásárlásához.
(3) Üzleti-gazdasági tevékenységhez támogatás nem nyújtható.
4.§
Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott pályázati keretösszegből
biztosítja a pályázók részére nyújtható pénzügyi támogatást.
5.§
(1) Pályázat a rendelet 1. mellékletét képező űrlap kitöltésével évente egy alkalommal
nyújtható be február utolsó napjáig.

(2) A pályázathoz a civil szervezetnek csatolnia kell a szervezet megalapítását tanúsító
okiratot és annak nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés szervezet vezetője által
hitelesített másolatát.
(3) A támogatott pályázó az adott év május 31-ig köteles az előző év számviteli beszámolóját
és annak bíróság részére történő benyújtásának igazolását másolatban megküldeni az
polgármester részére.
6.§
(1) A beérkezett pályázatokat a polgármester formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, és
szükség esetén egyszer hiánypótlási felhívást bocsát ki a pályázat benyújtási határidejét
követő öt napon belül. A hiánypótlási határidő legfeljebb 10 nap lehet.
(2) A hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítő, vagy nem megfelelően teljesítő
szervezet pályázata érvénytelen.
(3) Az érvényes pályázatok pénzügyi támogatásáról a képviselő-testület dönt a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság véleménye alapján.
(4) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza:
a) a támogatott civil szervezet megnevezését,
b) a támogatás felhasználásának célját, feltételeit,
c) a támogatással finanszírozott program megnevezését,
d) a támogatás összegét, kifizetésének módját,
e) az elszámolás módját, határidejét.
7.§
(1) A támogatás felhasználására, a pénzügyi elszámolásra vonatkozó feltételeket a
támogatásra vonatkozó megállapodásban kell rögzíteni.
(2) A támogatás kifizetése a pályázók részére általában átutalással történik.
(3) A pályázati pénzösszeg csak a kérelemben megjelölt és a megállapodásban rögzített célra
használható fel. Ha a támogatott éven belül több programra kapott támogatást, akkor a
programok között +- 10 %-ot saját jogkörben átcsoportosíthat, illetve kompenzálhat
támogatói hozzájárulás nélkül.
(4) A pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolás a pályázati cél
megvalósulásától számított 30 nap, működéshez nyújtott támogatás esetén következő év
január 31. Elszámolás bizonylataként a támogató csak azt a bizonylatot fogadja el, amely
működéshez nyújtott támogatás esetén az adott év január 01. és december 31-i közötti
keltezésű, konkrét program esetén a programot megelőző 10 és a programot követő 10 napon
belüli keltezésű.
(5) Az elszámolást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ellenőrzi.
8.§
(1) Amennyiben a pályázó a támogatás összegét nem teljes mértékben használja fel, a
fennmaradó részt az elszámolással egyidejűleg köteles az önkormányzat részére visszafizetni,
ha a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ettől eltérően nem rendelkezik.
(2) Amennyiben a pályázó a támogatást nem a megállapodásban meghatározott célra
használja fel, vagy elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles a
támogatást legkésőbb az elszámolási határidőt követő 15 napon belül visszafizetni.
(3) (4) Amennyiben a pályázó szervezet a támogatást nem a megállapodásban meghatározott
célra használja fel és a támogatási összeget nem fizeti vissza, a következő 3 évben pénzügyi
támogatásban nem részesülhet.
9.§
(1) A nyertes pályázó szervezetek részére nyújtott támogatásról az önkormányzat a döntés
meghozatalát követő 60. napig tájékoztatót tesz közzé az önkormányzat honlapján.
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(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:
a) a támogatott szervezet megnevezését
b) a támogatás célját,
c) a támogatás összegét.
10.§
Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző az SZMSZ-ben
meghatározott módon gondoskodik.

Mocsáry Balázs sk
polgármester

Bárányné Billinger Erzsébet sk
jegyző

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva:
Csévharaszt, 2016. február 19.
Antal Erzsébet
aljegyző
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1. melléklet a 4/2011. (III.25.) sz. önkormányzati rendelethez
Pályázati űrlap
pénzügyi támogatás elnyerésére
1. A támogatást kérő szervezet adatai:
1.1. A szervezet megnevezése:
1.2. A szervezet székhelye:
1.3. A szervezet levelezési címe:
1.4. A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím):
1.5. A szervezet pénzintézeti számlaszáma:
1.6. A szervezet tagjainak száma:
2. A támogatási kérelem tartalma:
2.1. Célja (a támogatással megvalósítani kívánt cél):

2.2. A kérelmezett támogatás összege:
2.3. A cél eléréséhez rendelkezésre álló pénzeszközök/eszközök:

2.4. A megvalósítás helyszíne:
2.5. Időpont/időtartam:
2.6. A résztvevők várható létszáma:
2.7. Egyéb megjegyzés:
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak.
Jelen pályázati elbírálás érdekében felhatalmazom Csévharaszt Község Önkormányzat Hivatalát az
adatok kezelésére.
Csévharaszt, ……………………….
……………………………………..
aláírás (a civil szervezet képviselője)
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Kitöltési útmutató
1. A támogatási űrlap 1. pontjában a támogatást kérő szervezet adatait kell értelemszerűen
kitölteni.
2. Az űrlap 2. pontjában kell a támogatással megvalósítani kívánt célt/célokat ismertetni ( pl. :
egy konkrét rendezvény leírása vagy éves programtervezet ismertetése, stb.).
Célonként – szükség esetén a támogatási űrlap pótlapokkal történő bővítésével – fel kell
tüntetni a megvalósítani kívánt célhoz igényelt támogatás összegét, valamint a civil szervezet
részére rendelkezésre álló pénzeszközök összegét, adott esetben az egyéb rendelkezésre álló
eszközöket is, mint pl. : egy rendezvény esetében sörpadok és asztalok, stb.
A rendelkezésre álló pénzeszközök a szervezet által szedett tagdíjakból, esetleges szponzori
illetőleg pályázati forrásokból tevődhet össze, mindezek összegszerű ismertetése szükséges.
A támogatás helyszíne, időpontja/időtartama, résztvevők várható létszáma, tagok által fizetett
tagdíj összege (Ft/fő/hó) értelemszerűen kitöltendő.
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