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Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (VII.2.) rendelete
a helyi civil szervezetek és egyházak pénzügyi támogatásának rendjéről
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a helyi civilszervezetek és egyházak pénzügyi támogatásának rendjéről
a következő rendeletet alkotja.
I.
A rendelet célja, alapelvei
1. § Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és támogatja a településen
bejegyzett vagy a településen tevékenységet folytató civil szervezetek munkáját, amelyet az
önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település
fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a
hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, sportolása, egészségi állapotának
javítása érdekében végeznek.
2. § Az 1. §-ban foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves
költségvetésről szóló rendeletben – a település anyagi lehetőségeitől függően – keretet állapít
meg a civil szervezetek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret felhasználásáról való döntés
megfelelő előkészítése, a civil szervezetek közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében
bevezeti a pályázati rendszert, melynek feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében
szabályozza.
3. § (1) E rendelet alkalmazásában civil szervezetnek minősül az a bíróság által bejegyzett
egyesület, alapítvány, nyilvántartott egyház, amely az önkormányzat illetékességi területén
bejegyzett székhellyel rendelkezik, vagy pátyi székhellyel alszervezetet működtet, illetve Páty
közigazgatási területén, vagy lakosainak érdekében végzi a támogatott tevékenységét.
(2) E rendelet vonatkozásában nem minősül civil szervezetnek a politikai párt helyi
szervezete, valamint a civil társaság.
(3) Működési támogatás esetén azon civil szervezet, amely nem rendelkezik pátyi székhellyel,
vagy pátyi székhellyel alszervezetet sem működtet, kizárólag akkor támogatható, ha
tevékenységének döntő részét Páty közigazgatási területén, Páty lakosainak érdekében végzi.
E feltétel megvalósulását a pályázat elbírálói értékelik.
II.
Pályázatok benyújtása
4. § (1) A civil szervezetek pénzügyi támogatására (a továbbiakban: pénzügyi támogatás)
vonatkozó pályázati felhívást a tárgyév március 14. napjáig kell megjelentetni Páty Község
hivatalos honlapján (www.paty.hu), valamint hirdetőtábláján.*
*Módosította a 7/2013. (III.14.) rendelet, hatályos: 2013. III. 14. napjától.
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(2) A pénzügyi támogatás iránti pályázatokat írásban, az 1. mellékletben szereplő „Pályázati
Adatlap”-on Páty Község Önkormányzatának Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi
Bizottságához (a továbbiakban: Bizottság) kell benyújtani a tárgyévi költségvetésről szóló
rendelete kihirdetését, a pályázati felhívást követően minden év április 5. napjáig.
(3) A civil szervezetnek a pályázathoz csatolni kell:
a.) Az egyesületnek, alapítványnak a bíróság által a hatályos adatairól kiadott végzést,
vagy
b) a civil szervezet alapszabályának másolatát, a képviselő által záradékolva, amely
záradék szerint a másolat az eredetivel mindenben megegyezik;
c) a civil szervezet elmúlt évről szóló beszámolójának letétbehelyezéséről szóló
igazolást;
d) A civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a
végzett feladatokra, elért eredményekre;
e) A civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható
költségek szerint részletezve.
(4) A közismert egyháznak és helyi szervezetének a jogi személyiségét vélelmezni kell, erre
vonatkozó dokumentumot nem kell csatolnia pályázatához. Amennyiben a vélelem megdől,
úgy jogi személyiségét más civil szervezetekhez hasonlóan dokumentumok csatolásával kell
bizonyítania.
(5) Közismert egyháznak minősülnek a 2011. évi CCVI. törvény Mellékletében szereplő, az
Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek.
(6) A civil szervezet köteles csatolni minden olyan dokumentumot, amely a pályázatban
közöltek elbírálásánál szükséges lehet (pl.: együttműködési nyilatkozat, tevékenységük
elismeréséről szóló irat). Ezen dokumentumok csatolásának elmaradása az általuk bizonyítani
kívánt tény mellőzését vonja maga után.
(7) Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatásban, a (3) bekezdés a)-b)
pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző
támogatási eljárás során azokat benyújtotta, és az azóta eltelt időszakban e dokumentumok
tartalmát illetően változás nem történt, és erről a képviseletre jogosult személy, a 2.
mellékletben szereplő Nyilatkozat benyújtásával nyilatkozik.
(8)*
IV.
A beérkezett pályázatok véleményezése
5. § (1) A Bizottság elnöke a pályázat beadási határidejét követően haladéktalanul felkéri a
jegyzőt, hogy a benyújtott pályázatok alaki feltételeinek megtartását ellenőrizze és szükség
esetén egyszeri hiánypótlási lehetőség biztosítása után 15 napon belül a beérkezett
pályázatokat írásbeli véleményezéssel adja át a Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi
Bizottságnak. A Bizottság legkésőbb a következő rendes ülésén köteles tárgyalni a
pályázatokat és javaslatot tenni a támogatás odaítélésére a Képviselő-testületnek.
*Hatályát veszítve a 7/2013. (III.14.) rendelettel, hatályos: 2013. III.14. napjától.
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(2) A Bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy
a) a civil szervezet a korábban kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e (Az
erre vonatkozó igazolást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája bocsátja a Bizottság
rendelkezésére);
b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is
figyelembe véve – rendelkezik-e megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel;
c) a megvalósítani kívánt cél szolgálja-e a község lakosságának érdekét;
d) a civil szervezet önállóan vagy más ugyancsak e rendelet alapján támogatásban részesíthető
civil szervezettel együttműködve tervezi a támogatásban részesítendő cél megvalósítását;
e) a civil szervezet a támogatás összegét működésére vagy program megvalósítására kívánja
felhasználni.
(3) A Bizottság eljárása során nem vizsgálja, hogy a pályázó pályázatához csatolta-e a 4. § (2)
bekezdése szerinti mellékleteket, de amennyiben észleli azok hiányát hivatalból visszaadja a
pályázatot a Polgármesteri Hivatalnak, aki úgy jár el, mintha a hiányt maga észlelte volna a
formai vizsgálat során.
(4) Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a pályázót a Polgármesteri
Hivatalnak írásban kell felhívni arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül a
hiányt pótolja. Azt a pályázatot, melynek kiegészítését a pályázó felhívás ellenére sem végzi
el, elbírálás céljából nem lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.
III.
A pályázatok elbírálása
6. § (1) A Bizottság által véleményezett pályázatok Képviselő-testület elé terjesztéséről a
polgármester gondoskodik.
(2) A pályázó civil szervezet által kért pénzügyi támogatásnál magasabb összegű pénzügyi
támogatás nem ítélhető meg. A Képviselő-testület – kivételesen és indokolt esetben - a kért
összegnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja a pénzügyi támogatás mértékét.
(3) A Képviselő-testület kedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról
szóló határozatban meg kell jelölni azt is, hogy a pénzügyi támogatás felhasználása milyen
célra történhet, amely azonos a pályázatban megjelölt céllal.
(4) A Képviselő-testület a pályázati felhívásban meghatározhatja azon szempontokat, amelyek
alapján valamely pályázatot az elbírálás során előnyben kíván részesíteni.
(5) A polgármester gondoskodik a testületi döntés pályázókkal történő közléséről.
7. § A pénzügyi támogatásban részesülő civil szervezet a kapott pénzügyi támogatást csak a
Képviselő-testület által jóváhagyott célra használhatja fel. A pénzügyi támogatás eltérő célra
történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselő-testület előzőleg – a
Bizottság véleményének kikérése után – hozzájárult.
8. § Amennyiben a Képviselő-testület a civil szervezet által kért összegnél alacsonyabb
összegben határozza meg a pénzügyi támogatás mértékét, a civil szervezet a Képviselő4

testület határozatának kézhezvételétől számított 8 napon belül módosított költségvetést
köteles benyújtani a Bizottsághoz, amelyben a megítélt pénzügyi támogatási összeg
felhasználását mutatja be részletesen. A Bizottság a pályázatot 8 napon belül véleményezi és a
Képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra. Ezen eljárásban a támogatás mértékének
módosítására nincs lehetősége a Képviselő-testületnek.
9. § (1) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az a civil szervezet:
a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el;
b) az előző évben kapott pénzügyi támogatást – a Képviselő- testület előzetes hozzájárulása
nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel;
c) amely a pályázati eljárás során hamis adatot szolgáltatott, vagy lényeges kérdésben egyéb
módon megtévesztette a pályázat véleményezőit, elbírálóit.
IV.
A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása
10. § (1) A Képviselő-testület dönt a pénzügyi támogatás összegéről, a kifizetés időpontjáról
és ütemezéséről, a pályázati felhívásban közzétetteknek megfelelően.
(2) A civil szervezet a pénzügyi támogatás kifizetését megelőzően támogatási szerződést köt
az Önkormányzattal.
(3) A pénzügyi támogatás kifizetéséről civil szervezet folyószámlájára, illetve bankszámlájára
(betétszámlájára) történő átutalással a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
11. § A civil szervezet a pályázat időtartama alatt köteles minden olyan eseményről, tényről
haladéktalanul bejelentést tenni az Önkormányzat felé, amely a támogatott cél megvalósítását
korlátozza vagy lehetetlenné teszi. Ebben az esetben a civil szervezet köteles módosított
költségvetést benyújtani, és a már kifizetett, de a módosított költségvetés szerint fel nem
használandó támogatási összeget 5 munkanapon belül az Önkormányzat részére visszafizetni.
12. § A civil szervezet köteles az elnyert, de a támogatott célra fel nem használt pénzügyi
támogatást az Önkormányzat részére visszafizetni haladéktalanul, amint az összeg
felhasználása lehetetlenné válik, de legkésőbb az elszámolás időpontjáig.
13. § (1) A civil szervezet a kapott pénzügyi vagy más jellegű támogatás felhasználásáról
köteles írásban elszámolni a tárgyévet követő év február 28. napjáig.
(2) A pénzügyi elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló, a
civil szervezet - az önszerveződő helyi közösség esetén a képviselőjének - nevére kiállított és
záradékolt bizonylatok másolatának benyújtásával teljesíthető. A támogatás segítségével
megvalósított célról írásos szakmai beszámolót kell készítenie a támogatott civil szervezetnek,
amelyben beszámol a támogatott cél megvalósulásáról, annak eredményeiről.
(3) A bizonylat záradékát a következő szöveggel kell a bizonylat eredeti példányára
felvezetni: „(támogatás) összeg elszámolva a (pályázati) azonosító jelű pályázaton”. A
záradékot dátummal és a képviselő aláírásával kell ellátni, majd a bizonylatot, így
lefénymásolni.
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(4) Ha a civil szervezet beszámolási kötelezettségének nem vagy hiányosan tesz eleget a
Polgármesteri Hivatal írásban felhívja a hiányosságok pótlására, és erre 15 napos határidőt
biztosít a részére. Amennyibe a civil szervezet ezen határidőn belül sem tesz eleget
beszámolási kötelezettségének, úgy az Önkormányzat a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja,
és írásban felszólítja a civil szervezetet, hogy a pénzügyi támogatás teljes összegét 5
munkanapon belül fizesse vissza az Önkormányzat részére.
(5) Amennyiben a civil szervezet mind a pénzügyi, mind a szakmai beszámolási
kötelezettségének eleget tett, beszámolóját a Bizottság – a Pénzügyi Irodának a pénzügyi
elszámolással kapcsolatos igazolása alapján - elfogadta, a pályázat lezárásáról
zárójegyzőkönyv készül.
(6) A Zárójegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy a feleknek egymással szemben további
követelésük nincs a pályázattal kapcsolatban, kivéve azon esetet, amennyiben a 16. §-ban
meghatározott ellenőrzés során, hiányt vagy szabálytalanságot tár fel.
(7) A pályázat lezártnak akkor tekinthető, ha a Bizottság mind a pénzügyi, mind a szakmai
beszámolót elfogadta, erről határozatot hozott, és a zárójegyzőkönyv a civil szervezet és a
polgármester részéről aláírásra került.
14. § Amennyiben a civil szervezet az e rendeletben megfogalmazott rendelkezéseket, a
támogatási szerződésben foglaltakat vagy a pályázatában megjelölteket megszegi köteles a
részére folyósított támogatást az Önkormányzat számára teljes egészében visszafizetni.
15. § Az Önkormányzat jogosult a civil szervezetet a támogatás összegének felhasználásáról
szóló bizonylatok benyújtására és azok indokolására felhívni, annak érdekében, hogy a
pénzügyi támogatás szabályszerű felhasználásáról megbizonyosodjon. A felhívásra az
elszámolás folyamatában, vagy a pályázat lezárását követően 1 évig kerülhet sor.
V.
Egyéb rendelkezések
16. § (1) A civil szervezetek részére megállapított támogatás összegét, valamint annak célját a
helyben szokásos módon (honlap, Pátyi Kurír) közzé kell tenni.
(2) A támogatás közzétételéről a polgármester gondoskodik.
(3) A programtámogatásban részesült civil szervezetnek kötelessége megfelelő formában, jól
látható helyen megjeleníteni, hogy programja Páty Község Önkormányzatának támogatásával
valósult meg.
VI.
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezések
17. § (1) E rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a pénzügyi
támogatás felhasználásának elszámolási határidejét követően kiírt pályázatokra kell
alkalmazni.
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(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg – az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel hatályát veszti Páty Község Önkormányzatának 9/2010. (III.11.) rendelete.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyző

Záradék:
E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Páty, 2012. július 02.
Dr. Guba Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet a 17/2012. (VII.2.) rendelethez
Pályázati Adatlap
a civil szervezetek és egyházak pénzügyi támogatása iránt
Az civil szervezet neve, címe:
A szervezet jogállása:
Bank, bankszámlaszám megnevezése:
Képviselőjének neve, címe:
A bírósági bejegyzésről szóló végzés száma,
kelte:
A nyilvántartott tagok száma:
Kért-e az előző évben önkormányzati
pénzügyi támogatást?
Az előző évben kapott önkormányzati
támogatás összege:
A jelen pályázatban kért támogatás összege:
A kért összeg tervezett felhasználása
külön
részletezve
max.
(célja):
terjedelemben nyújtandó be
A tervezett cél megvalósításának egyéb
(meglévő) forrásai:

1.

oldal

A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket (a nem kívánt rész törlendő):
a)a bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés másolatát (jogi személy esetén), vagy
b) az alapszabály másolatát (jogi személy esetén);
c) az elmúlt évről szóló beszámoló letétbehelyezéséről szóló igazolást
d) nyilatkozat az adatokban és az alapszabályban, alapító okiratban foglaltak
változatlanságáról (korábbi időszakban benyújtott végzés, illetve létesítő okirat esetén)
e) az előző évi tevékenységünkről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra,
elért eredményekre;
f) az általunk pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint
részletezve.
Kelt: Páty,………év………………hó…….napján.

...............................................................................
A szervezet képviselőjének aláírása
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2. számú melléklet a 17/2012. (VII.2.) rendelethez
Nyilatkozat
jogi személy korábbi évben becsatolt iratainak változatlan tartalmáról
Alulírott, ………………………………………………..
(székhely: …………………………………., adószám: ……………………………….,
képviselő: ……………………………………….) kijelentem, hogy a ………../2012. (……)
számú rendelet 5. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában előírt, kötelező mellékletek
benyújtását a rendelet 5. § (6) bekezdése alapján mellőzőm.
Kijelentem, hogy a 20….. évben benyújtásra került a (megfelelő irat megnevezése
aláhúzandó)
a) a hatályos adatainkról szóló végzés,
b) alapszabályunk képviselő által záradékolt példánya,
és ezen irat/iratok tartalmában a benyújtást követően a mai napig változás nem történt.

Kelt.: ………………………….
…….......................................................................
a szervezet képviselőjének aláírása
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