
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2010 (V.17.) számú rendelete 

a helyi civil szervezetek támogatásáról 

 

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az alábbi 

rendeletet alkotja a helyi szervezetek pénzügyi támogatási rendjéről. 

 

A rendelet célja és hatálya 

 

1.§ 

 

A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza a helyi szervezetek pénzügyi támogatási 

rendjét. 

 

2.§ 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkező 

– nem önkormányzati felügyelet alá tartozó – szervezetekre, önszerveződő közösségekre 

(alapítványokra, klubbokra, egyesületekre, közalapítványokra). 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki 

- pártszervezetekre 

- önkormányzati intézményekre 

(3) A rendelet alkalmazásában civil szervezetnek minősül: az egyesülési jogról szóló 1989.évi 

II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a 

pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, 

valamint az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján 

létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány. 

 

 

Alapelvek 

3.§. 

 

(1) Az Önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek 

tevékenységét, együttműködését. 

(2) A képviselő-testület szükségesnek és hasznosnak tartja az önszerveződő közösségek által 

végzett azon közérdekű tevékenységeket, melyekkel hozzájárul az önkormányzati feladatok 

ellátásához, különösen: 

- település köztisztasági, 

- közművelődési és kulturális, 

- környezetvédelmi, 

- sport, 

- közbiztonság, 

- egészségmegőrzés, 

- szociális feladatok. 

 

 

 

 

 



A támogatások rendje 

4.§ 

 

Az Önkormányzat képviselő-testülete a közfeladatokat ellátó önszerveződő közösségek 

(továbbiakban szervezetek) egyenlő eséllyel történő pénzügyi támogatásához jutása 

érdekében a következőket határozza meg: 

- a pénzügyi támogatások érdekében a szervezeteknek pályázniuk kell, 

- a pályázatok a képviselő-testület által kerülnek elbírálására, 

- a támogatás elszámolási kötelezettség mellett kerül folyósításra. 

 

5.§ 

 

(1) A szervezeteknek a pénzügyi támogatásra pályázatot kell benyújtaniuk. 

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell legalább: 

a) a pályázó adatait (nevét, székhelyét) 

b) a bejegyzési okirat másolatát, informális szervezet esetén a szervezet működését igazoló 

elnöki/képviselői nyilatkozatot, 

c) azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el kíván látni, 

d) a c) pontban meghatározott tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, és az 

önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, ütemezését, 

e) a c) pontban meghatározott tevékenység végzéséért felelős személy megnevezését, 

elérhetőségét. 

f) a c) pontban megjelölt tevékenység által érintett vácdukai lakosok számát ennek hiányában 

egyéb a tevékenységet jellemző mérhető mutatószám ismertetését, 

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a pályázati lehetőséget minden év január 15-ig 

hirdeti meg, a helyben szokásos módon. A hirdetményben közzé teszi a pályázat kötelező 

tartalmi elemeit, a pályázat benyújtásának és elbírálásának idejét, a pályázat eredményéről 

való értesítés módját. 

(4) A pályázat benyújtásának határideje: minden év február 15. 

(5) A hiányosan benyújtott pályázatok esetében a polgármester gondoskodik a pályázók 

hiánypótlásra történő felhívásáról, a pályázat benyújtási határidejét követő 5 napon belül 

(6) A hiánypótlási felhívásra nem vagy nem megfelelően reagáló szervezetek pályázatai a 

pályázatból kizárásra kerülnek. 

(7) A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület Bizottságai előzetesen véleményezik, majd 

legkésőbb a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre a képviselő-testület elé 

terjesztik. 

 

6.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a beérkezett pályázatok tartalma (ellátandó feladatok jelentősége, 

volumene, pénzügyi szükséglete) alapján dönt a szervezetek pénzügyi támogatásáról. 

(2) A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok a szervezetek, melyek 

a) hitelt érdemlően igazolni tudják – korábbi év, illetve évek alapján – az általuk 

végzett közcélú tevékenységet, 

b) pénzügyi támogatási igénye a megvalósítandó közfeladatokhoz képest reális, 

c) további pályázatok benyújtásához igénylik a pénzügyi támogatást, hogy a más pályázat 

által kért saját forrás biztosítva legyen. 

(3) A pályázók közül el kell utasítani azt a pályázót, aki az adott évi pályázati kiírást 

megelőző 2 évben 

a) nem számolt el határidőre, vagy nem megfelelően számolt el, 



b) a pénzügyi támogatást nem rendeltetésszerűen használta fel. 

(4) Az önkormányzat a pályáztatásra szánt pénz forrásának a költségvetési rendeletben erre a 

célra meghatározott összeget jelöli meg. Az Önkormányzat képviselő-testülete csak a 

költségvetésében a szervezetek támogatására elkülönített forrás erejéig dönthet a támogatások 

odaítéléséről. 

(5) A képviselő-testület a pénzügyi támogatásokról határozatban dönt. A határozatnak 

tartalmaznia kell: 

- a pályázó adatait, nevét, székhelyét, 

- a pénzügyi támogatás összegét, 

- a pénzügyi támogatás folyósításának módját és idejét, illetve ütemezését, 

- a pénzügyi támogatás engedélyezett felhasználási célját, határidejét, több ütemezés esetén 

mindezt ütemenként, 

- a támogatással való elszámolás módját és idejét, több ütem esetén az ütemenkénti 

elszámolásra vonatkozó adatokat, 

- a figyelmeztetést a fel nem használt illetve a jogtalanul felhasznált támogatás esetén történő 

eljárásra. 

(6) Egy pályázó által elnyerhető támogatás legmagasabb összegét Vácduka Község 

Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében határozza meg. 

 

7.§ 

 

(1) A pénzügyi támogatást a pályázat nyerteseinek az Önkormányzat Hivatala folyósítja a 

határozatban rögzített formában és határidőig. 

 

8.§ 

 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a sikeres pályázók számára – figyelembe véve az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13./A.§ (2) bekezdését – a vonatkozó 

határozatban számadási kötelezettséget ír elő. 

(2) A pénzügyi támogatásban részesített szervezet legkésőbb a támogatás folyósítását követő 

év január 31-ig köteles véglegesen elszámolni a részére juttatott forrással. 

(3) A (2) bekezdés szerinti elszámolásnak tartalmaznia kell legalább: 

- a pályázó adatait 

- a pénzügyi támogatást megítélő képviselő-testületi határozat számát, 

- a kapott pénzügyi támogatás összegét és időpontját, 

- a pályázatban meghatározott célt, és a tényleges megvalósított feladatokat, tevékenységet, 

- a pénzügyi támogatás felhasználására vonatkozó bizonylatok hitelesített másolatát, 

- a pályázatért felelős személy aláírását, elérhetőségét. 

(4) A pénzügyi elszámolást a képviselő-testület határozattal fogadja el legkésőbb március 31- 

ig. 

 

A támogatás nem megfelelő felhasználása 

9.§ 

 

(1) Amennyiben a pénzügyi támogatásban részesülő szervezet az előírt számadási 

kötelezettségének a támogatást megállapító határozatban rögzített határidőig nem tesz eleget, 

a szervezet számára az adott évi, több részletben folyósítható támogatás kifizetését fel kell 

függeszteni. 

(2) A támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 

felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. 



 

Egyéb rendelkezések 

10.§ 

 

(1) Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatásokkal kapcsolatos közzétételi, 

nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítésre kerüljön. 

 

11.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2010. június 1.  napjával lép hatályba. 

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik. 

 

Vácduka, 2010. május 5. 

 

 

Vágó Sándor  s.k.    Hegyi Ágnes s.k. 

polgármester         jegyző 

 

 

 

Záradék:  

Vácduka Község Képviselő-testületének 4/2010. (V.17.) számú rendeletét a mai napon 

kihirdettem. 

 

 

Vácduka, 2010. május 17. 

 

Hegyi Ágnes s.k. 

körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. sz. melléklet 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

Szervezet adatai: 

 

1. SZERVEZET 

NEVE:…………………………………………………………………………….. 

2. SZERVEZET 

CÍME:……………………………………………………………………………… 

3. KÉPVISELŐJÉNEK 

NEVE:………………………………………………………………………. 

4. SZERVEZET 

ADÓSZÁMA:………………………………………………………………………. 

5. SZERVEZET 

SZÁMLASZÁMA:………………………………………………………………….. 

6. NYILVÁNTARTOTT TAGOK 

SZÁMA:…………………………………………………………… 

Támogatási információk: 

1. A JELEN PÁLYÁZATBAN KÉRT TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE:……………………………………. 

2. A KÉRT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA (CÉL): 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

3. A TERVEZETT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB FORRÁSAI: 

(EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁS, TÁMOGATÁS, ÖNERŐ STB.) 

 



…………………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK: 

 

-  az előző támogatás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló 

 

Kelt: Vácduka, ……………………………. 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

A szervezet képviselőjének aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet 

 

Ikt. sz.:           /20... 

 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  

 

 

mely létrejött egyrészről Vácduka Község Önkormányzata (2167 Vácduka, Béke tér 1., 

Képviseli: Vágó Sándor polgármester), továbbiakban, mint Támogató, 

 

másrészről  

……………………………………………{szervezet neve} 

............................................................ {címe}; 

 

képviseli:………………………………………. {név}, mint Támogatott között a 

 

…………………………………………………………………………………………………

…{cél általános megjelölése}…………..{év} évi támogatásáról. 

 

1. A Támogató Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./….…(…….....) 

sz. határozata alapján 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…{cél konkrét megjelölése a pályázatra történő hivatkozással} támogatása céljából 

Támogatott részére …………............- Ft, azaz ………………………………. forint, célzott 

támogatást nyújt a 20….. évben. 

 

2. A Támogató a támogatást legkésőbb………………………… (dátum}a Támogatott 

bankszámlájára: 

............................................átutalja, / készpénzben kifizeti (megfelelő rész aláhúzandó) 

 

3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról írásos szakmai és – a számlamásolatok 

csatolásával - pénzügyi beszámolót készít, melyet Vácduka Község Önkormányzatának 

címezve Vácduka Község Polgármesteri Hivatalához legkésőbb 

……………...................{dátum}-ig benyújt.  

A támogatási összeg kizárólag az 1. pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban 

felmerülő költségek fedezetéül használható fel. 

 

4. A beszámolót a képviselő-testület tárgyalja és fogadja el, ezt megelőzően a polgármester 

szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat, amely köteles azt 5 napon belül a 3. 



pont szerint benyújtani. Ez esetben a beszámolóról Képviselő-testület a soron következő 

ülésén dönt. 

 

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 ..........………….{dátum}-ig az önkormányzat számlájára 

visszautalni. Ebben az esetben a szervezet a következő két évben nem részesülhet 

önkormányzati támogatásban. 

 

6. A Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Vácduka Község 

Polgármesteri Hivatala által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi 

ellenőrzéséhez. 

 

7. A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a civil szervezetek 

önkormányzati támogatásáról szóló ……./ 20..... ( …......…..) sz. önkormányzati rendelet, 

valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései tartalmazzák. 

 

 

Vácduka, …………………….. 

 

 

 

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

…………………………………… 

                   Támogató                                                                                    Támogatott 

 

 

 

 

 

 

 


