Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
9/2010. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.
§ (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással -, figyelemmel a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (5) bekezdésében, valamint 16. §-ában foglaltakra, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 9/2010. (III.11.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
I.
Módosító rendelkezések
1. §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„a.) Civil szervezet: az a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, egyház, amely az
önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik, vagy pátyi
székhellyel alszervezetet működtet, vagy tevékenységét Páty község területén fejti ki, továbbá
b.) olyan – jogi személyiséggel nem rendelkező – önszerveződő helyi közösség, amely
meghatározó szerepet tölt be Páty község közéletében és legalább 3 igazolt taggal
rendelkezik..
c.) Nem minősül civil szervezetnek a politikai párt helyi szervezete.
2. §
A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) A civil szervezetek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás)
iránti pályázatokat írásban, papír alapon vagy elektronikus adathordozón, az 1. sz.
mellékletben szereplő „Pályázati Adatlap”-on Páty Község Önkormányzatának Jóléti
Bizottságához kell benyújtani a tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követően
minden év április 30. napjáig, 2011. évben a benyújtás határideje: június 15.
(2) A pályázathoz csatolni kell e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt dokumentumokat.”
3. §
A Rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A Jóléti Bizottság valamennyi beérkezett pályázatot írásban véleményezi, és
indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, illetőleg annak összegére. A Jóléti
Bizottság ülésére a szakbizottságok elnökeit tanácskozási joggal meg kell hívni.
(2) A Jóléti Bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy
a) a civil szervezet az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e,
b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is
figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel,

-2c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb
támogatását,
d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e
más, alkalmasabb módon.”
4. §
A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A támogatásban részesülő civil szervezet a kapott támogatást csak a Képviselő-testület
által meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak
akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselő-testület előzőleg – az illetékes szakbizottság és a
Jóléti Bizottság véleményének kikérése után – hozzájárult.”
5. §
A Rendelet 8. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c) amely a pályázati eljárás során hamis adatot szolgáltatott, vagy lényeges kérdésben egyéb
módon megtévesztette a pályázat elbírálóit.”
6. §
A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A civil szervezet a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles írásban
elszámolni tárgyévet követő év március 31. napjáig.”
7. §
A Rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
„1.számú melléklet az …../2010. (…..) rendelethez
Pályázati Adatlap
a civil szervezetek pénzügyi támogatása iránt
Az civil szervezet neve, címe:
A szervezet jogállása:
Bank, bankszámlaszám megnevezése
Képviselőjének neve, címe:
A bírósági bejegyzésről szóló végzés száma,
kelte:
Kért-e az előző évben önkormányzati
pénzügyi támogatást?
Az előző évben kapott önkormányzati
támogatás összege:
A jelen pályázatban kért támogatás összege:

-3A kért összeg tervezett felhasználása
(célja):
A tervezett cél megvalósításának egyéb
(meglévő) forrásai:

külön
részletezve
max.
terjedelemben nyújtandó be

1.

oldal

A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket (a nem kívánt rész törlendő):
a) a bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés másolatát; vagy
b) az alapszabály másolatát, vagy az önszerveződő közösség SZMSZ-t;
c) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának igazolását az előző évi támogatás
felhasználásáról, illetve az azzal történő elszámolásról;
d) az előző évi tevékenységünkről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra,
elért eredményekre;
e) az általunk pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint
részletezve.
Kelt: Páty,………év………………hó…….napján.

......................................................................
A szervezet képviselőjének aláírása”

II.
Záró rendelkezések
8. §
(1) E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést
követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 3. § d.) pontja és a 4. § (3) bekezdése.
(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyző

Záradék:
E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Páty, 2011 május 20.

Dr. Guba Zsolt
jegyző

