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Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 

a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről 
 
Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  
 
 

1. A rendelet célja és hatálya 
 
1. § A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza a helyi civil szervezetek működéséhez és 
tevékenységéhez biztosított önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás 
rendjét. 
 
2. § (1) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezet a bíróság által bejegyzett 
egyesület, alapítvány.  
 
(2) A támogatás biztosításának feltétele, hogy a civil szervezet a bírósági nyilvántartás szerint 
hegymagasi székhellyel rendelkezzen, vagy Hegymagas községben tag-, vagy fiókszervezete 
működjön. 
 

2. A civil szervezetek támogatásának módja 
 
3. § (1) A Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg a civil 
szervezetek támogatására rendelkezésre álló keretösszeget.  
 
(2) A Képviselő-testület természetbeni támogatásként ingyenes vagy kedvezményes 
helyiséghasználatot biztosít. 
 
4. § (1) A 3. § (1) bekezdésben meghatározott keretösszegből a civil szervezetek pályázat 
alapján éves működési kiadásaik finanszírozásához támogatásban részesíthetők. 
 
(2) Működési kiadásnak minősül különösen: 
a) tagsági díjak, 
b) nevezési díjak, 
c) irodaszerek, 
d) takarító- és mosószer, 
e) bankköltség, eljárási díj, 
f) a civil szervezet gondozásában megvalósuló programmal kapcsolatos útiköltség, 
g) járőrszolgálat teljesítéséhez szükséges üzemanyag költség, 
h) felszerelések, ruházati cikkek  
    ha) sportszerek,  
    hb) sportruha, 
    hc) formaruha, 
    hd) védőruha. 
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3. Támogatás igénylése 
 
5. § (1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal pályázatot ír ki a 3. §. (1) bekezdésében 
meghatározott keretösszeg felosztása céljából.  
 
(2) Az egyes civil szervezetek által megpályázható maximális támogatási összeg 100.000 Ft, 
melyhez a támogatott szervezetnek 50.000 Ft minimális önrészt kell biztosítani. 
 
(2) A pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt legalább 15 nappal kell 
közzétenni Hegymagas község hivatalos honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláin. 
 
(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat célját, a támogatás feltételeit, az 
odaítélhető támogatás összegére vagy kereteire vonatkozó rendelkezést, a támogatás 
felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének szabályait, a pályázati dokumentáció 
benyújtásának határidejét, helyét és módját, az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről 
történő értesítés módját. 
 
(4) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell: 
a) a pályázó nevét, székhelyét, bírósági nyilvántartásba vétel számát, nyilatkozattételre 
jogosult személy megnevezését, 
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának 
megjelölését, ahová a támogatás összege utalható, 
c) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget, 
d) a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, 
e) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját, 
f) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Hegymagas 
község hivatalos honlapján való közzétételhez. 
 
(5) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva 
(ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás) a polgármesternek címezve kell benyújtani. 
 
(6) A hiányosan beadott pályázatok esetében a polgármester gondoskodik a pályázók 
hiánypótlásra történő felhívásáról, a pályázat benyújtási határidejét követő 5 napon belül. 
 
6. § (1) A benyújtott pályázatokat – a pályázati határidő elteltét követő 15 napon belül – az 
Ügyrendi Bizottság véleményezi. 
 
(2) Az Ügyrendi Bizottság véleménye arra terjed ki, hogy  
a) a benyújtott pályázat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelel-e, 
b) a civil szervezet az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e, 
d) a támogatásban részesíthető cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is 
figyelembe véve – rendelkezik megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel. 
 
(3) Az adott évben az önkormányzati támogatásban részesülő civil szervezetek köréről és a 
támogatás összegéről a Képviselő-testület dönt. 
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4. Támogatási szerződés 
 
7. § (1) A támogatásban részesített civil szervezettel az Önkormányzat a 1. melléklet szerint 
támogatási szerződést köt. 
 
(2) A támogatási szerződésnek tartalmazni kell: 
a) a támogatás összegét, 
b) a támogatás célját, 
c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését, 
d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját, 
e) a számadási kötelezettség elmulasztása vagy a céltól eltérő felhasználás esetén a 
visszafizetési kötelezettség kikötése. 
 
8. § (1) A támogatások folyósítására egy összegben vagy a támogató által meghatározott 
részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. 
 
(2) Az önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek neve, valamint a támogatási 
összeg Hegymagas község hivatalos honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláin közzétételre 
kerül. 
 
9. § (1) A támogatott civil szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és a 2. 
melléklet szerint pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és 
módon a polgármesternek címezve benyújtani. 
 
(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület a január havi ülésén 
tárgyalja és fogadja el. 
 
10. § (1) Amennyiben a számadásra kötelezett számadási kötelezettségének határidőben nem 
tesz eleget, a polgármester – távollétében az alpolgármester – a számadási határidő leteltétől 
számított 8 napon belül felhívja a figyelmét kötelezettségének elmulasztására. 
 
(2) Amennyiben a támogatott az elmulasztott számadást, vagy hiányos számadásának 
kiegészítését a hiánypótlásra történt felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül nem 
nyújtja be a polgármesternek 
a) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás teljes összegét, 
b) a támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatás 
számadással alá nem támasztott hányadát 
köteles visszafizetni az Önkormányzatnak. 
 
(3) Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére 
nem tesz eleget, a támogatási szerződés lejárta napjától számított 5 évig önkormányzati 
támogatásban nem részesülhet. 
 
11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. 
 
 
  Sallee Barbara  sk.     Lutár Mária sk. 
   polgármester       körjegyző 
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Záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. július 12.  
 
 
 
Lutár Mária sk. 
 körjegyző 
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1. melléklet  
a 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez  

 
 

Támogatási szerződés 
 
Mely létrejött Hegymagas Község Önkormányzat (Hegymagas, szigligeti u. 13.) 
képviseletében ……………………polgármester (továbbiakban: támogató) 
 
másrészről  …………………………. szervezet neve, címe, képviselője mint támogatott 
(továbbiakban: támogatott) között ………………….. (cél megjelölése) ……. évi 
támogatásáról. 
 
 
1. A támogató Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének ………. sz. 
határozata alapján ……………………………………. (cél konkrét megjelölése) támogatása 
céljából Támogatott részére ….. Ft azaz …….. forint, célzott támogatást nyújt 20…. évben az 
önkormányzat ….. évi költségvetéséről szóló …/20... (….. …) önkormányzati rendeletben 
meghatározott keretösszeg terhére. 
 
2. A támogató a támogatást legkésőbb …….-ig a Támogatott ……… bankszámlájára átutalja. 
 
3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról 20… …-ig írásos szakmai és – a számlák 
eredeti példányának bemutatását követően a hitelesített számlamásolatok csatolásával – 
pénzügyi beszámolót készít, melyet Hegymagas község polgármesterének címezve kell  a 
polgármesteri hivatalhoz benyújtani. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni „A számla 
összegéből …. forint kizárólag a ….. pályázat elszámolásához került felhasználásra.” feliratot. 
A támogatási összeg kizárólag az 1. pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban 
felmerülő költségek fedezetéül használható fel. 
 
4. Hiányosan beadott pályázat esetén a polgármester hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat 
amely köteles azt 8 napon belül teljesíteni. 
 
5. Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, illetve 
azt a Képviselő-testület a hiánypótlást követően sem fogadja el, a Támogatott köteles a 
támogatás teljes összegét legkésőbb ……. -ig az önkormányzat költségvetési számlájára 
visszautalni. A szerződésben foglaltak nem teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a 
következő ….. évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után. 
 
6. A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a helyi civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről szóló … /2011. (XI….) önkormányzati 
rendelet rendelkezései tartalmazzák. 
 
Hegymagas, ……………………….. 
 
  Támogató      Támogatott  
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2. melléklet 
a 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez 

 
ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL 

 
 
Támogatott megnevezése: 
Támogatás összege: 
Támogatás jogcíme: 
 

Sor- 
szám Dátum Felhasználási cél megnevezése 

Az elszámolás alapjául 
szolgáló dokumentumok 

megnevezése 

Felhasználás 
összege 

     

     

     

     

     

     

     

Összesen 
 

 
Büntetőjogi felelősségem tudadában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam 
képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak. 
Az elszámoló laphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített 
másolatát. 
 
Dátum………………………….. 
 
        ………………………………. 
     PH.     aláírás 
 
 
 
 
 


