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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nagy hangsúlyt helyezett arra, 

hogy anyagilag is támogassa azon civil szervezetek tevékenységét, melyek jelentős részt 

vállalnak a város szociális, kulturális, egészségügyi, idegenforgalmi feladatainak 

megvalósításában. 

 

Ennek érdekében minden évben, az adott év költségvetésében fedezetet biztosított a civil 

szervezetek támogatására. 

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatban hatályban lévő 

jogszabályok: 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény (Knyt.), 

- a törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdés 

alapján a Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

rendelkezéseket rendeletben szabályozza. Ennek keretében meg kell határozni a rendelet 

megalkotásának célját, hatályát, a támogatás feltételrendszerét, pénzügyi forrását. Rögzíteni 

kell a pályázatok kiírásának, elbírálásának, a pénzügyi támogatás felhasználásának és 

elszámolásának módja mellett azokat a határidőket, melynek során a nyertes pályázó elszámolni 

köteles a felvett pénzeszköz felhasználásáról, a fel nem használt, vagy a pályázott célnak nem 

megfelelően felhasznált támogatás visszafizetésének időpontjáról, a támogatási szerződésben 

foglaltak be nem tartásának szankcionálásáról. A korábban megalkotott rendelet megfelel a 

fentieknek, azonban egyes részeiben tovább pontosítani szükséges a rendeletet a nagyobb szintű 

jogszabályi összhang megteremtése érdekében. Az egységes jogi szabályozás révén megfelelve 

ezzel a közpénzekből juttatott támogatások társadalmi és jogszabályi elvárásainak is. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet a mellékelt rendelet-tervezet alapján 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Jánossomorja, 2020. január 08. 

 

                                                                                       Lőrincz György s.k.                                                                

                                                                                     polgármester 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének  …../2020. (……) 

önkormányzati rendelete 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

- tervezet   - 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § 

(2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

(5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

 

a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló 

okirat száma; 

b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb 

alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat; 

c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, 

vagy hiányáról; 

d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén; 

e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett 

köztartozása nincs; 

f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott 

eljárás ellene nincs folyamatban; 

g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek; 

h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell; 

i) 30 napnál nem régebbi, nemleges (eredeti) adóigazolás az adótartozásról 

(NAV) bejegyzett pályázók tekintetében, 

j) írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, támogatási 

cél és összeg) kezeléséhez és közzétételéhez, 

k) a pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó civil 

szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, 

l) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló 

bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan 

kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott 

határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles június 30-ig pótlólag becsatolni, 

mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül 

meghatározásra. 
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2. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

6. § (1) A kis összegű támogatásokra kiírt és beérkezett pályázatokat a Humánpolitikai 

Bizottság (továbbiakban bizottság), a többi pályázatot a képviselő-testület bírálja el. 

 

(2) A bizottság és a képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követően a soron 

következő ülésén dönt. 

 

(3) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely  

a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot 

szolgáltatott, 

b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. §-ban meghatározottakat, 

c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt 

esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, 

d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ába meghatározott 

összeférhetetlenség áll fenn. 

e) amennyiben a 9.§-ban foglaltak alapján kizárásra került a kizárás időpontjáig 

nem részesíthető támogatásban. 

 

(4)  Nem nyújtható támogatás továbbá annak a pályázónak, akinél az érintettség 

fennáll és arról nyilatkozott is, de annak közzétételét a törvényben 

meghatározottak szerint nem kezdeményezte. 

 

(5) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni: 

a) a támogatott szervezet pontos megjelölését, 

b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program 

megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét, 

c) a támogatás összegét, 

d) a támogatással történő elszámolás határidejét, 

e) a Knyt. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslatai felhívást. 

 

(6)  A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzintézeti 

számlájára kerül átutalásra. 

 

3. § A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(3) A támogatás felhasználását a jegyző az Adó-és Pénzügyi Osztály, illetve belső 

ellenőrzés útján – a bemutatott számlák alapján – ellenőrzi. A polgármester a 

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az 

előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről, melyről 

évközben analitikus nyilvántartást vezet a Hivatal. 

 

4. § A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

5. § A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 

 

6. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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     Lőrincz György                                      dr. Péntek Tímea 

         polgármester                jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Jánossomorja, 2020. …………….. 

 

         dr. Péntek Tímea 

                  jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

Jánossomorja Város Önkormányzata pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás 

igényléséhez/kisösszegű pénzbeli támogatás igényléséhez1 

20__. ÉVRE VONATKOZÓAN 

 

1. A pályázó adatai: 

A pályázó neve:           

A pályázó címe:           

A pályázó adószáma:           

A pályázat megvalósításáért felelős személyek adatai: 

 

Név:              

Cím:             

Telefonszám:            

E-mail cím:            

 

2. A pályázati témakör: (aláhúzással jelölni) 

 

• szociális 

• egészségügyi 

• sport 

• közösségteremtő, kulturális 

 

3. A szervezet rövid bemutatása: 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
1 Megfelelő rész aláhúzandó 
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4. A pályázatban megvalósítandó cél: 

Figyelem: Egy pályázati űrlapon csak egy pályázati célra nyújthat be igényt! 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

5. A pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet: 

Saját forrás:         

Egyéb forrás:         

Pályázott összeg:        

 

6. A pályázott összeg részletezése: (költségvetés) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

7. Számlatulajdonos adatai: 

Név:             

Helység, utca, házszám:          

Telefon/fax:            

A számlavezető pénzforgalmi jelzőszáma:       
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8. A pályázathoz csatolandó:  

a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat 

száma; 

b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a 

szervezet vezetője által hitelesített másolat; 

c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 

hiányáról; 

d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén; 

e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett 

köztartozása nincs; 

f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás 

ellene nincs folyamatban; 

g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 

h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell; 

i) 30 napnál nem régebbi, nemleges (eredeti) adóigazolás az adótartozásról (NAV) 

bejegyzett pályázók tekintetében, 

j) írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, támogatási cél és 

összeg) kezeléséhez és közzétételéhez, 

k) a pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó civil szervezet a 

támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, 

l) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló 

bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell 

dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem 

áll rendelkezésre, a pályázó köteles június 30-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási 

szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra. 

 

 

 

A pályázó kijelenti, hogy az adatlapon leírtak megfelelnek a valóságnak. 

 

 

A pályázat kelte:      

 

 

    P.H.     

 

A pályázó aláírása 
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1. NYILATKOZAT 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról  

 

A Pályázó neve:  

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Képviselőjének neve:  

 

Egyéb szervezet esetén székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  

            ____ 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(Knyt.) 

 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll az ____ pont alapján 

 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll az ____ pont alapján 

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

            

             

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:  

            

             

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 

 

Kelt: 

         Aláírás/Cégszerű aláírás 
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2. KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

A Pályázó neve:  

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Képviselőjének neve:  

 

Egyéb szervezet esetén székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  

            ____ 

 

Kijelenten, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként 

megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert 

 

a. A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében 

nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes 

személy pályázó esetén!) 

 

Indoklás: 

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye 

beírandó): 

       

            

       

 

b. Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó 

esetén!) 

 

Indoklás: 

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2007. évi CLXXXI. 

törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei.  

 

c. Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag 

természetes személy pályázó esetén!) 
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Indoklás: 

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 

döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény 

értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.  

 

d. A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) 

pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó 

esetén!) 

 

Indoklás: 

Az érintett tulajdonos, Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álla (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

            

             

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

             

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér.  

 

e. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy 

szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert 

o vezető tisztségviselője 

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

o vagy egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja 

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést 

hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt 

közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója 

 

Indoklás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

             

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 

neve, székhelye beírandó): 

             

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2007. évi CLXXXI. 

törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei.  

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
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házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.  

 

 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 

érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

 

Kelt:  

 

 

         Aláírás/Cégszerű aláírás 
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Kivonat a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényből  

 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek 

önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá 

tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 

tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti 

szervének tagja, 

f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel 

rendelkező azon szervezeti egysége, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy 

tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, 

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 

(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a 

támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere működésének 

támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek előkészítésében, lebonyolításában a 

regionális fejlesztési ügynökség nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre 

befolyással nem rendelkezik. 

(3) A Nemzeti Kulturális Alap bizottsága és kollégiumai által elbírált pályázatok 

tekintetében az (1) bekezdés e) pontja nem akadálya annak, hogy olyan egyesület, alapítvány, 

gazdasági társaság, egyház vagy szakszervezet pályázzon, amelyben a pályázati eljárásban 

döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó személy, vagy ennek közeli 

hozzátartozója vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 

tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti 

szervének tagja. 

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma 

vagy a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 

2. §-ának (6) bekezdése szerint a bizottság hozná, a 6. § (1) bekezdés e) pontjában 

meghatározott valamely körülmény fennállása az érintett kollégiumi vagy bizottsági tag 

NKA tv. 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségét alapozza meg. 

(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény 

alapján létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási 

tevékenységet végző alapítvány. 

8. § (1) Ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben 

az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 
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szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének 

tagja, 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg. 

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási 

döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e 

körülménynek a honlapon történő közzétételét. 

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 

részesülhet. 

 

 

  



15 
 

4. sz. melléklet 

a ……………/2020………  önkormányzati rendelethez 

 

Támogatási szerződés 

 

amely létrejött 

egyrészről Jánossomorja Város Önkormányzata, képviselője …………………….. 

polgármester (címe, ……………………..), mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről 

 Szervezet neve: ……………………….…………….., mint Támogatott (a továbbiakban:  

 Támogatott) 

 Székhely: …………………………………………………………………………………. 

 Levelezési cím: …………………………………………………………………………... 

 Adószám: ………………………………………………………………………………… 

 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás átutalásra kerül: ………………………. 

 A pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy neve: ………………………………….. 

Támogató és Támogatott (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon 

az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Támogató Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete által az önkormányzat 

államháztartáson kívülre nyújtott 20….. évi önkormányzati támogatásról szóló felhívására 

beadott pályázata alapján, a(z) ………../20…… (….…..) Képviselő-testületi határozatban 

rögzített döntése szerint a Támogatott pályázati célja megvalósításához …………….. ,- Ft, azaz 

……………………..…. Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt kizárólag a Támogatott 

részére. 

 

2. A nyújtott támogatás az alábbiakra használható fel:………………………...……………….. 

 

3. A pályázati kiírás és a Támogatott ……..…… ügyiratszámon iktatott adatlapja a jelen 

támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

4. A kifizetés átutalással történik a Támogatott jelen Támogatási szerződésben rögzített 

pénzforgalmi számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül. 

 

5. Támogatott kijelenti, hogy az adott célra benyújtott, pályázati adatlapon igényelt 

támogatásnak megfelelően számol el 201… január 15-ig.  

 

6.  Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem 

tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig a rendelet alapján 

önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 

• A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatott 

• amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben 

kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig 

• amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg nem 

haladó részét szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig 

• amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötöttől 

eltérő célra fordította, 1 évig 

a rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati támogatásban. 
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7. Támogatott kijelenti, hogy az adatlapon rögzített adatok esetleges változásáról a változás 

beálltát követő 5 munkanapon belül a pályázat kiíróját írásban értesíti. 

 

8. A Támogatott az elnyert támogatás felhasználásáról hiteles számlamásolatokkal és jelen 

Támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi és szakmai elszámolót köteles készíteni 

20… év…………… hónap …….. napjáig. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy „…….. 

Ft Jánossomorja Város Önkormányzatával kötött …. számú támogatási szerződés terhére 

elszámolva.” szövegrészt, valamint a szakmai teljesítés igazolása történjen meg.  

 

9. Amennyiben a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem állt rendelkezésre 

a beszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolás, úgy a pályázó köteles június 30-ig pótlólag 

becsatolni, amennyiben ennek nem tesz eleget a támogatást köteles visszafizetni Támogató 

részére. 

 

10. Jelen támogatási szerződés hatályba lépésének napja megegyezik Szerződő Felek közül az 

utolsóként aláíró aláírásának napjával. 

 

11. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás összege vonatkozásában 

megtévesztette, ill. tévedésbe ejtette a támogatás adóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett 

részét köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat 

részére a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal terhelten 

visszafizetni. 

 

12. A szerződő Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 

értelmezték, és a Támogatási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírják. 

 

 

 ……………………….                …………………………. 

  Támogatott                Támogató 

 

 

Kelt: ………………………….., 20…év...hónap…napján                     

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

………………………….. 

 

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: ………………………….., 20…év...hónap…napján                     
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INDOKOLÁS 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének  …../2020. (……) 

önkormányzati rendelete 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Általános indokolás 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – összhangban az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseivel – új alapokra helyezte a 

támogatások rendjét. Ennek keretében tételesen rögzíti, milyen feltételeknek kell megfelelnie a 

támogatott szervezetnek, illetve milyen eljárási szabályokat kell betartania a támogatást nyújtó 

szervezetnek. Erre tekintettel került megalkotásra a 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet, 

melyet tovább pontosítani szükséges. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §: Módosításra került a pályázat mellékleteként benyújtott dokumentumok köre. 

2. §: Bővítésre kerültek a szankciók, arra az esetre, mikor a pályázó nyilatkozik 

érintettségéről, de annak közzétételét nem kezdeményezte. 

3. §: Bevezetésre került az analitikus nyilvántartás. 

4. §: A pályázati adatlap mellékleteit tartalmazó rész összhangba került a rendelet új 

szabályaival. 

5. §: A támogatási szerződés mintája módosításra került. Kötelezettségként került 

meghatározásra a bírósági letétbe helyezésről szóló igazolás benyújtása június 30-ig. 

6. §: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendszer 

megalakulásától kezdve nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy anyagilag is támogassa azon civil 

szervezetek tevékenységét, melyek jelentős részt vállalnak a város szociális, kulturális, 

egészségügyi, idegenforgalmi feladatainak megvalósításában. 

Ennek érdekében minden évben, az adott év költségvetésében fedezetet biztosított a civil 

szervezetek támogatására, melyek odaítélése egyedi kérelem alapján történt. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – összhangban az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseivel – új alapokra helyezte a 

támogatások rendjét.  

Ennek megfelelően kellett a helyi szabályozást kialakítani, mely átláthatóbbá, egyértelműbbé 

teszi a támogatási rendszert. Ezt a támogatási rendszert szükséges tovább pontosítani. 
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Tekintettel arra, hogy a civil szervezetek eddig is részesültek költségvetési támogatásban, így e 

rendelet megalkotása további költségvetési forrást nem igényel. 

 

A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

 

A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Nincs. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Az egységes jogi szabályozás révén teljesebben megfelelve ezzel a közpénzekből juttatott 

támogatások társadalmi és jogszabályi elvárásainak is. 

 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

Az adminisztratív terhek személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 

A rendeleti szabályozás nélkül a helyi társadalom számára fontos tevékenységet folytató civil 

szervezetek számára jogbizonytalanság alakulna ki az önkormányzati támogatás 

igénybevételével kapcsolatosan. 

 


