Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,
a civil szervezetek támogatásának rendjéről
(Egységes szerkezetben a 9/2016. (IV.15.) és a 23/2016. (XI.25.)
önkormányzati rendeletekkel)
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről a következők szerint rendelkezik:
1.§ Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Vértesszőlős településen székhellyel rendelkező vagy a község közigazgatási területén tevékenységet folytató civil szervezetek (a továbbiakban: szervezet) támogatására az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében „civil támogatási keret” elnevezéssel kiadási előirányzatot állapíthat meg.
2. § (1) A szervezet akkor jogosult a „civil támogatási keretből” juttatott támogatásra, ha az
alábbi tevékenységek valamelyikét Vértesszőlős község lakosai, közösségei, intézményei bevonásával, vagy azok javára végzi:
a) egészségügyi, szociális vagy karitatív tevékenység;
b) közbiztonsági tevékenység;
c) gyermek- vagy ifjúsági táboroztatás;
d) kulturális, közművelődési vagy művészeti tevékenység;
e) önkormányzati rendezvényeken való közreműködés;
f) sporttevékenység; sportegyesület működtetése; sportverseny vagy –rendezvény szervezése;
g) nevelés, oktatás támogatása;
h) hagyományőrzés;
i) környezet-, természetvédelem, faluszépítés;
j) idősek életminőségének javítása.
(2) Támogatás kizárólag a szervezet (1) bekezdésben meghatározott tevékenységével összefüggésben adható.
(3) Nem adható támogatás annak a szervezetnek, amely
a) politikai vagy vállalkozási tevékenységet folytat;
b) az előző évi önkormányzati támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról tárgyév február
28. napjáig nem számolt el;
c) a támogatási igény elbírálásakor nem szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adatbázisában;
d) a támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltat;
e) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget.

3. § (1)1 2 A szervezet a támogatás iránti kérelmét támogatási eljárás keretében, e rendelet 1.
melléklete szerinti támogatási adatlapon, a meghatározott mellékletek csatolásával, minden évben egy alkalommal, legkésőbb a tárgyév február 28. napjáig nyújthatja be. A támogatási kérelmet a Képviselő-testületnek címezve, a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalba (továbbiakban:
Hivatal), papír alapon és digitális formában egyidejűleg kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított határidőn túl a szervezet kizárólag egy már megítélt,
egyéb pályázati támogatáshoz szükséges önrész finanszírozása céljából nyújthat be támogatás
iránti kérelmet. A kérelemhez köteles mellékelni a támogatást tanúsító okiratot (jogerős határozat, aláírt támogatási szerződés). Ebben az esetben a 6. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a beszámoló benyújtásának határideje az egyéb pályázati támogatás elszámolásának határideje.
4. § (1) A Hivatal feladata a beérkező kérelmek tekintetében
a) nyilvántartásba vétel (iktatás),
b) formai és tartalmi ellenőrzés (a kérelem megfelel-e az e rendeletben foglaltaknak),
c) szükség esetén hiánypótlás kibocsátása,
d) bizottsági véleményezésre és képviselő-testületi döntésre való előkészítése.
(2) A hiányosan vagy nem a megfelelő támogatási adatlapon benyújtott kérelem esetén a Hivatal
egy alkalommal – 5 napos jogvesztő határidő tűzésével – hiánypótlásra hívja fel a szervezetet.
5. § (1) A támogatási kérelmeket Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megvizsgálja, véleményezi és döntési javaslatot készít a Képviselő-testület számára.
(2) A szervezet támogatási kérelmét és a döntési javaslatot a Bizottság elnöke terjeszti a Képviselő-testület elé döntéshozatal céljából, legkésőbb a tárgyév április 15. napjáig.
(3) A támogatási kérelmekről a Képviselő-testület dönt, az alábbiak szerint:
a) a kérelmet (részben vagy egészben) elfogadja és dönt a támogatás
aa) összegéről,
ab) (4) bekezdés szerinti formájáról vagy
b) a kérelmet elutasítja és a szervezetet nem részesíti támogatásban.
(4) A támogatás formája visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatás lehet.
(5) A Hivatal a szervezetet a döntés meghozatalától számított 8 napon belül értesíti a Képviselő-testület döntéséről, megítélt támogatás esetén a támogatási szerződés aláírásának időpontjáról.
6. § (1) A támogatásban részesített szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a
tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles írásos beszámolót készíteni a képviselőtestület részére, melyet a Hivatalba kell benyújtani papír alapon és digitális formában egyidejűleg. A beszámolóhoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló eredeti pénzügyi bizonylatokat, továbbá azok egy fénymásolt példányát.
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Módosította: 9/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. április 16. napjától
Módosította: 23/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. november 26. napjától
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(2) Az eredeti pénzügyi bizonylatot az elszámolás ellenőrzése során a következő záradékkal kell
ellátni: „A számla összege a ………… évi önkormányzati támogatás felhasználásához elszámolva.
Vértesszőlős, (dátum, aláírás, bélyegző)”. Az elszámolás ellenőrzését követően a szervezet részére a – záradékolt - eredeti pénzügyi bizonylatokat át kell adni, legkésőbb a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló képviselő-testület által történő elfogadását követő 10 munkanapon belül.
7. § (1) A támogatás rendeltetésszerű, a támogatási szerződés szerinti felhasználásának ellenőrzése a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladata. A beszámoló és elszámolás ellenőrzésének előkészítésével, az eredeti pénzügyi bizonylatok záradékkal történő ellátásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzésekről készült előterjesztést a bizottság elnöke terjeszti a képviselő-testület elé, a tárgyévi támogatási kérelmek előterjesztésével egyidejűleg.
8. § (1) Államháztartáson kívüli szervezet vagy magánszemély (továbbiakban: adományozó) az
általa önként megítélt pénzadományt, -felajánlást (továbbiakban: adomány) Vértesszőlős Község
Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára fizetheti be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adomány csak az adományozó által a 2. § szerinti felsorolásból kiválasztott célra használható fel. Ez esetben a támogatás felhasználására az adományozó és az
önkormányzat támogatási szerződést köthet.
(3) Ha az adományozó nem határozza meg az adomány felhasználásának célját, úgy az adományt
az önkormányzat fejlesztési kiadásaira kell felhasználni.
9. § E rendelet alkalmazása szempontjából civil szervezetnek minősül az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott szervezet.
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló
11/2014. (VI.16.) önkormányzati rendelete.

Nagy Csaba
polgármester

dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:
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A rendelet 2015. május 15-én kihirdetésre került a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.
dr. Lázár Gabriella

4

1. melléklet a 8/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI ADATLAP
1. TÁMOGATÁST KÉRŐ ADATAI:

NÉV:
ALAPÍTÁS IDŐPONTJA:
(év, hó, nap)
BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS
SZÁMA:
SZÉKHELY:
LEVELEZÉSI CÍM:
(ha nem azonos a székhellyel)
ADÓSZÁM:
SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET NEVE ÉS SZÁMLASZÁM:
SZERVEZET ALAPSZABÁLY
SZERINTI MŰKÖDÉSI CÉLJA:
ALÁÍRÁSRA JOGOSULT
KÉPVISELŐ NEVE:
TELEFON/-FAX SZÁMA:

E-MAIL CÍME:

KAPCSOLATTARTÓ NEVE:

TELEFON/FAX SZÁMA:

E-MAIL CÍME:

2. A TÁMOGATÁST KÉRŐ SZERVEZET SZÖVEGES BEMUTATÁSA:

3. A TÁMOGATANDÓ CÉL, FELADAT SZÖVEGES BEMUTATÁSA:

4. A KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

……………………………Ft,azaz………………………………………………………..forint

Vértesszőlős, ………………………………..

P.H.
…………………………………………………………………………
támogatást kérő képviselőjének aláírása
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NYILATKOZATOK

Alulírott …………………………………………………………… (név) a ……………………………………………………………………
(szervezet neve) képviseletében, mint támogatást kérő, büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom:
1.)Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási adatlapon szereplő
adatok, információk és a csatolt dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
2.)Nyilatkozom, hogy a szervezetnek az önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása nincs. Továbbá egyéb lejárt esedékességű,
meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása sincs a szervezetnek.
3.)A kérelem és a támogatás igénybevételének ellenőrzése során együttműködöm az ellenőrzésre jogosultakkal. A kapott támogatásra vonatkozó elszámolást a tárgyévet követő
év február 28. napjáig az eredeti pénzügyi bizonylatokkal együtt benyújtom a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalhoz.
4.)Vállalom, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően használom fel
a rendelkezésre bocsátott támogatási összeget.
5.)Hozzájárulok a közölt adataim kezeléséhez.

Vértesszőlős, ………………………………..

P.H.
……………….………………………………………………………
támogatást kérő képviselőjének aláírása

2. melléklet a 8/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez3

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Vértesszőlős Község Önkormányzata (2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.; adósz.:
15729985-2-11; törzssz.: 729985) képviseletében Nagy Csaba polgármester, mint támogatást nyújtó – továbbiakban: Támogatást nyújtó,
másrészről
……………………………………………………………………………………………………… (szervezet neve) (székhelye:
………………………………………………………………………………; adószáma: …………………………………………………………;
bankszámla száma: ……………………………………………………………………………………………) képviseletében
……………………………………………………………………………, mint támogatott – továbbiakban Támogatott
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

I. A Támogatás összege és célja
1.) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 8/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete alapján a
…………/201... (……………) számú határozatával döntött a Támogatottnak megítélt támogatás
összegéről és formájáról. A határozat értelmében Támogató …………………………,-Ft azaz
……………………………………………….… forint
a) visszatérítendő*
b) vissza nem térítendő*
támogatást biztosít Vértesszőlős Község Önkormányzata 20……. évi költségvetésének
megállapításáról szóló ………/20……… (……………) önkormányzati rendeletében meghatározott civil támogatási keret terhére.
A támogatás összegét a Támogatást nyújtó a jelen szerződés aláírását követő 15 napon
belül átutalja Támogatott ……………………………………………………………………… számú bankszámlájára.
2.) A támogatás összege kizárólag a Támogató által igényelt és a képviselő-testület által
elfogadott
alábbi
támogatási
cél
megvalósításához
használható
fel:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Módosította: 23/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. november 26. napjától

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.) Támogatott vállalja, hogy a támogatásként kapott összeget kizárólag az I/2. pontban
meghatározott cél(ok)ra használja fel.
II. A szerződés teljesítésének elszámolása, ellenőrzése
1.)Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-a alapján Támogatottat
számadási kötelezettség terheli az önkormányzat költségvetéséből (mint az államháztartás alrendszeréből) juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ennek
értelmében Támogatott számadási kötelezettségének a támogatott cél megvalósulását
követő 60 napon belül, de legkésőbb a támogatás nyújtásának évét követő év február 28.
napjáig kell eleget tennie. Az elszámoláshoz a támogatás összegének felhasználásáról
szóló szöveges beszámoló mellé csatolni kell a megítélt támogatás felhasználását hitelt
érdemlően igazoló kimutatást és az eredeti pénzügyi bizonylatokat, valamint azok egy
fénymásolt példányát. A beszámolót (és annak mellékleteit, a pénzügyi bizonylatokat)
digitális formában is a Támogatást nyújtó rendelkezésére kell bocsátani.
2.) A beszámoló és elszámolás ellenőrzését a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal előkészítését követően a képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága végzi
el, az ellenőrzés keretében az eredeti pénzügyi bizonylatokra a következő szöveg kerül
rávezetésre:
„A számla összege a ………… évi önkormányzati támogatás felhasználásához elszámolva.
Vértesszőlős, (dátum, aláírás, bélyegző)”
Az ellenőrzést és záradékolást követően az eredeti pénzügyi bizonylatokat Támogatást
nyújtó átadja Támogatott részére, legkésőbb a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló és elszámolás képviselő-testület által történő elfogadását követő 10 munkanapon belül.
3.) Amennyiben Támogatott a II/1. pontban meghatározott időpontig beszámolási, elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a támogatás összegét haladéktalanul visszafizetni Támogatást nyújtó költségvetési számlájára.
4.) Amennyiben Támogatott a támogatás összegét vagy annak egy részét nem a képviselő-testület által elfogadott és e szerződés I/2. pontjában meghatározott támogatási
célra használta fel, a jóváhagyott támogatási céltól eltérő módon felhasznált támogatás
összegét köteles haladéktalanul visszafizetni a Támogatást nyújtó költségvetési számlájára.
III. Egyéb rendelkezések
Támogatott és Támogatást nyújtó kijelenti, hogy a jelen támogatási szerződés tartalmát ismeri, annak pontjait magára nézve kötelezőnek tartja.
Vértesszőlős, 201…… …………………………….
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………………………………………………………………….
Nagy Csaba polgármester

Támogatást nyújtó képviseletében

………………………………………………………………..

Támogatott képviseletében
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