Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011. (II. 10.) rendelete
az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek
részére céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű
felhasználásának szabályairól
(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. február 11.)
Az Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a település egészének, közösségeinek, illetve a
lakosok egyes csoportjainak érdekében végzett oktatási, közművelődési, sport, szabadidős,
szociális, gazdasági és egyéb közösségi tevékenységeket folytató civil szervezeteket, valamint a
hasonló célokat megfogalmazó állampolgári kezdeményezéseket.
Az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (Áht.) 13/A. § (2) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a Képviselő-testület az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek,
illetve magánszemélyek részére céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználásának szabályairól a következő rendeletet alkotja:
1. § A település egészének, közösségeinek, illetve a lakosok egyes csoportjainak érdekében
végzett oktatási, közművelődési, sport, szabadidős, szociális, gazdasági és egyéb közösségi
tevékenységeket folytató civil szervezetek, valamint a hasonló célokat megfogalmazó
állampolgárok az önkormányzati támogatás iránti igényeket az Önkormányzat éves költségvetési
rendeletének elfogadása előtt írásban nyújthatják be a polgármesterhez. A támogatási kérelem
mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület a szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel juttatott
pénzbeli támogatások összegét támogatottanként elkülönítve éves költségvetési rendeletében
határozza meg.
3. § Az év közben keletkező támogatási igények alapján a Képviselő-testület a költségvetési
rendeletben biztosított tartalék terhére, vagy pénzeszköz átcsoportosítás révén állapíthat meg
támogatást.
4. § A költségvetési rendelet, illetve az évközi támogatási döntés elfogadását követő 15 napon
belül a Polgármesteri Hivatal értesíti a támogatottakat a Képviselő-testület döntéséről. A
támogatottak az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül kezdeményezhetik a támogatási
szerződés megkötését. A támogatási szerződés mintáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.
5. § A támogatási összegek folyósításáról a szerződésben meghatározott határidőben a
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
6. § (1) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a támogatás felhasználásáról a
felhasználást követő 30 napon belül kötelesek írásban elszámolni.
A civil szervezet döntéshozó szerve (közgyűlése, taggyűlése) a beszámolót, elszámolást az
önkormányzat felé történő benyújtás előtt köteles tárgyalni és jóváhagyni, és ennek során
született határozatot a beszámolójához mellékelni.

Az elszámolás mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.1
(2) A benyújtott elszámolás alapján a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, hogy a támogatást
célszerűen és szabályszerűen használták-e fel.
7. § A Polgármesteri Hivatal a támogatásokról egységes nyilvántartást vezet, melyből az egyes
támogatások célja, a számadási kötelezettség előírása, valamint a számadás és a rendeltetésszerű
felhasználás ellenőrzése megállapítható.
8. § Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt
számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a
további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
9. § A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználó
köteles a támogatás összegét az Önkormányzatnak visszafizetni.
10. § A Ez a rendelet 2011. február 10-én lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2011. évi
önkormányzati költségvetésben megállapított támogatások felhasználása és elszámolása során
kell alkalmazni.

Felsőtárkány, 2011. február 9.

dr. Juhász Attila Simon
polgármester

Nagyné Kassai Magdolna
mb. jegyző

Záradék:
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 11.
Nagyné Kassai Magdolna
mb. jegyző
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Megállapította a 7/2012. (II.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. február 10-étől.

1. számú melléklet
Kérelem
szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel - nem szociális ellátásként – igényelt
önkormányzati támogatás iránt
A kérelmező szervezet vagy magánszemély adatai
1. Név:
2. Székhely:
3. Folyószámlaszám:
4. A támogatandó cél megnevezése
és rövid leírása:

5. Igényelt összeg:
6. A támogatás folyósításának kért
időpontja
7.
A
támogatandó
cél
megvalósításának
tervezett
időpontja
8. Az elszámolás tervezett időpontja
9. A támogatandó program
megvalósításáért felelős személy
neve és címe:
10. Egyéb információk:

Ft.
év

hó

nap

év

hó

nap

A kérelemhez, ha azt szervezet nyújtja be, mellékelni kell:
a szervezet alapító okiratát és bírósági bejegyzési másolatát – amennyiben korábbi támogatási
kérelem kapcsán még nem nyújtották be azokat a Polgármesteri Hivatalhoz

Felsőtárkány, …………… év …………….. hó …. nap

………………………………………..
kérelmező
2. számú melléklet
Támogatási szerződés
a szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel - nem szociális ellátásként – nyújtott
önkormányzati támogatás folyósítására és felhasználására
(minta)
Felsőtárkány
Község
Önkormányzata
(a
továbbiakban
Támogató)
és
a
……………………………………………. (cím: ………………………………………..) (a
továbbiakban Támogatott) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…………….. azonosító számú döntése szerint az alábbiakban állapodnak meg:
1.

Támogatott kötelezettséget vállal az alábbi program megvalósítására:
a) A támogatott program megnevezése:
b) A tervezett kezdési időpont:
c) A tervezett befejezési időpont:

2.

A Támogató az 1. pont szerinti program megvalósítására ………………….. Ft. összegű
vissza nem térítendő támogatás nyújt egy összegben, illetve az alábbi ütemezésben:
I. támogatási részlet …. év ……….. hó napig …………………… Ft.
II. támogatási részlet …. év ……….. hó napig …………………… Ft.
III. támogatási részlet …. év ……….. hó napig …………………… Ft.

3.

Támogató a támogatást a Támogatott alábbi folyószámlájára történő átutalással teljesíti:
……………………………………………………….

4.

Az önkormányzat, amennyiben a támogatás odaítélését követően alapos ok folytán a
szerződéses összeg folyósítását csak részben tudja teljesíteni, a támogatott ezt tudomásul
veszi és jogi útra nem tereli a szerződést. Jelen szerződés alapján a támogatottnak
követelési igénye nem keletkezik a szerződéses összeg tekintetében.

5.

A támogatás folyósításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a Felsőtárkányi
Polgármesteri Hivatal látja el.

6.

Támogatott a támogatás összegét kizárólag az 1. pontban meghatározott célra használhatja
fel.

7.

Támogatott a támogatás felhasználásáról a felhasználást követő 30 napon belül köteles
írásban elszámolni. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. Az
elszámolás mintáját Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011. (II. 10.) rendelete tartalmazza.

8.

A benyújtott elszámolás alapján a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, hogy a támogatást
célszerűen és szabályszerűen használták-e fel.

9.

Amennyiben Támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell
függeszteni, illetve újabb önkormányzati támogatásban nem részesíthető.

10.

A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a
felhasználó köteles a támogatás összegét az Önkormányzatnak visszafizetni.

11.

Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, mely napon a szerződést szerződő felek
aláírták.

12.

Jelen szerződés megszűnik, ha a Támogatott a jelen szerződésben vállalt minden
kötelezettségét maradéktalanul teljesítette, vagy a támogatás igénybe vételéről lemond,
illetve ha a Támogató az alábbi okok valamelyikének bekövetkezte esetén a támogatást
visszavonta és a szerződéstől elállt:
a) Ha a támogatott program a tervezett befejezést követő 90 napon belül nem valósul meg
b) Ha a támogatott a támogatást nem a jóváhagyott célra használja fel
c) Ha a támogatott a támogatás igénylésével, a támogatás megállapításával összefüggően
valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott

13.

Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült.

A szerződést a felek, mivel az akaratukkal mindenben megegyezik, helybenhagyólag aláírják.

Felsőtárkány, 201… év …………………. hó …….. nap

…………………………….
támogató

………………………………..
támogatott

3.sz.
melléklet
Elszámolás
a szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel - nem szociális ellátásként –
nyújtott önkormányzati támogatásról
1. Név:
2. Székhely:
3.Döntési azonosító
4. A támogatott cél megnevezése
5. Folyósított összeg:
6. Felhasznált összeg:
7. Maradvány a támogatási összegből:
0
8. A támogatott cél megvalósításának
tényleges időpontja:
9. A támogatás felhasználásával kapcsolatban keletkezett iratok és számlák őrzésének
helye:
10. Az elszámolásért felelős személy neve, címe:
M E G N E V E Z É S

Személyi

M E G N E V E Z É

Dologi

S
KIADÁSNEM
Alapilletmények
Illetménykiegészítés
Egyéb illetmény pótlék
Egyéb jutt. /Képviselő tiszteletdíja/

Rendsz.személyi jutt. össz.:

Helyettesítés

KTG
elszámolá
s

KIADÁSNEM

KTG
elszámolá
s

Gyógyszer, vegyszer
Irodaszer, nyomtatvány
Könyv, folyóirat
Anyag, kisértékű tárgyi
eszköz
Munka-, védőruha
Egyéb készletbeszerzés
0 Készletbeszerzés
összesen.
Telefon, internet
Egyéb kommunikációs
szolg.

0

0 Kommunikációs szolg.

0

Egyéb m.végz-hez k./Minős.pótl/
M.végzéshez kapcs.jutt. össz:

Egyéb sajátos jutt. /vizsga,továbbk.

Foglalk. sajátos juttatás össz:
Ruházati költségtérítés
Közlekedési ktg.térítés
Étkezési hozzájárulás

Személyhez kapcs. jutt. össz:
Részmunkaidős jövedelem
Állományba tart. nem rendsz.jutt.
Állományba nem tart.jutt: Megbíz.Tiszt
díj

össz.:
Vásárolt élelmezés
Bérleti- és lízingdíj
Szállítási szolgáltatás
Gázenergia szolgáltatás
0 Villamosenergia szolgáltatás
Víz-, csatornadíj
Karbantartás, kisjavítás
Egyéb üzemeltetés
fenntart.szolg.
Pályázati önerő:
nevezésí díj:
Különféle szolgáltatás
össz.:
0 Vásárolt szolg. ÁFA
ÁFA befizetés
Belföldi kiküldetés
Reprezentációs kiadások
Reklám, propaganda
kiadások
Egyéb dologi kiadások

Részmunkaidő,megbízási díj
összesen:

0 Különféle dologi kiadások
össz..

Személyi juttatás összesen:

0 Munkáltatói SZJA
Különféle adók, díjak befiz.
0
0 Egyéb folyó kiadások
össz.:

TB járulék
Munkaadót terhelő jár. össz.:

Személyi jutt.+M.adót terh. jár:

0

0 Dologi kiadások össz.:

0

0

0

A támogatott nevében kijelentem, hogy a támogatási összeget a támogatási
szerződésben meghatározott célra, a közpénzek felhasználására vonatkozó szabályok
szerint használtuk fel.
Felsőtárkány, …………… év …………….. hó ….
nap
………………………………………..
támogatott

