Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (V. 27.) rendelet-tervezete
a civil szervezetek támogatási rendjéről

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 Szajol Község
Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§. A rendelet célja: Szajol községben a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásainak
segítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az
önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

2.§. A rendelet hatálya: azon Szajol községben működő civil szervezetekre terjed ki, akik
tagjai a Települési Civil Kerekasztalnak.

3.§. Támogatott helyi célok: Önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó programok,
gyermekprogramok, egészséges életmódhoz, egészségmegőrzéshez kapcsolódó
programok, sportmozgalom, szabadidő sport, közbiztonság megőrzését segítő
tevékenység, egy-egy civil szervezet hagyományőrző programjai.
Részletes rendelkezések
4.§. A támogatás feltételei
(1)

A támogatás a rendelet 1. melléklete szerinti támogatási kérelem benyújtásával
igényelhető.

(2)

A támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
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 másolata;
c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról,
vagy hiányáról; (5. melléklet szerint)
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; (6. melléklet szerint)
f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott
eljárás ellene nincs folyamatban;
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek;
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h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
i) A támogatási kérelem kötelező mellékleteként 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 tárgyév május
31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg
folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

(3)

A támogatási igényt Szajol Község Önkormányzatának alpolgármesteréhez kell
benyújtani. Beadási határidő egész évben folyamatos.

(4)

A támogatási igényeket 3 tagú bizottság bírálja el, tagjai a polgármester, az
alpolgármester és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke.

(5)

A támogatás odaítéléséről a bizottság a benyújtást követő 30 napon belül dönt.

(6)

A támogatást elnyerő szervezetekkel az Önkormányzat a rendelet 2. melléklete
szerinti támogatási szerződést köt.

(7)

Nem támogatható semminemű pártpolitikai és ezzel összefüggő tevékenység.

(8)

A támogatás nem fordítható üzleti-gazdasági tevékenységre.

(9)

A támogatásra fordítható összeget az Önkormányzat éves költségvetési rendelete
tartalmazza. Az adott évben fel nem használt összeget a következő évi civil
támogatás összegéhez hozzá kell számítani.

(10) Újabb támogatás a korábban már támogatott civil szervezetnek csak az elszámolási
kötelezettség teljesítése után lehetséges.
(11) A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt célra használható.
5.§. A támogatások nyilvántartása, elszámolási rendje:
(1) A támogatásokról szervezetenként analitikus nyilvántartást kell vezetni.
(2) A támogatásról a megvalósítandó cél lebonyolítását követő 30 napon belül köteles
elszámolni az adott civil szervezet. Az elszámolás első része a pénzügyi elszámolás (a
rendelet 3. melléklete szerint), mely a szervezet nevére kiállított és teljesített számla,
az adott szervezet által hitelesített másolatait tartalmazza. A második része a rövid
szakmai beszámoló, amelyet a rendelet 4. melléklete tartalmaz.
(3) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét a támogatási szerződésben
meghatározott határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használta fel, a bíráló
bizottság véleménye alapján az alpolgármester javaslatot tesz a Képviselő-testületnek
a támogatás azonnali visszafizetésének előírására. Nem részesíthető pénzügyi
támogatásban a Képviselő-testület döntése alapján egy évig az a civil szervezet, amely
a kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, a kapott támogatást a
támogatási céltól eltérően használta fel.
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(4) Támogatási szerződés úgy köthető, hogy adott költségvetési év támogatásainak
felhasználásáról az elszámolási határidő legkésőbb tárgyévet követő év január 31.
legyen. (A számlák legkésőbbi dátuma az adott évben december 30-a lehet.)

6.§. (1)

(2)

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 12/2008. (IV.
24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
A 2015. évi támogatások e rendeletben megfogalmazottak szerint folyósíthatók.

Szajol, 2015. május 19.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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Indokolás
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló
……/2015. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez

1-3. §-okhoz
Általános rendelkezéseket tartalmaz, a hatályról és a támogatandó helyi célokról rendelkezik.
4. §-hoz
A támogatás feltételét szabályozza, a benyújtandó dokumentumokat és az elbírálás rendjét.
5. §-hoz
Az elszámolás rendjét, valamint a pénzügyi elszámolásra vonatkozó alapvető szabályokat
tartalmazza, illetve azon dokumentumokat, amelyek az elszámolás szabályszerű
lebonyolításához szükségesek.
6. §-hoz
A hatályba lépésről és az alkalmazhatóságról rendelkezik.

Szajol, 2015. május 19.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

