Bordány Község Önkormányzati Képviselı- testületének
28/2013.(IX.13.) számú rendelete
A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl
Bordány község Önkormányzati Képviselı- testülete Magyarország Alaptörvényének (2011.
április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, tekintettel
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 6.§ a) pontjában foglaltakra a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának
rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja, alapelvei
1. § A képviselı- testület elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élı
vagy dolgozó állampolgárok önszervezıdı közösségei végeznek 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 mővelıdése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.
2. § (1) Az 1. §-ban foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselı- testület az éves
költségvetésérıl szóló rendeletében - a település anyagi lehetıségeitıl függıen - keretet
állapít meg az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret
felhasználásáról való döntés meghozatala, az önszervezıdı közösségek közötti
esélyegyenlıség biztosítása érdekében alakítja ki azt a támogatási rendszert, melynek
feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében szabályozza.
(2) E rendelet alkalmazásában önszervezıdı közösség a bíróság által bejegyzett az
egyesület, alapítvány vagy szövetség, amely Bordány község illetékességi területén
székhellyel rendelkezik, továbbá Bordány község illetékességi területén tevékenységet
folytató, hatályos jogszabályok alapján egyháznak minısülı szervezet.
(3) Bejegyzést nem igénylı helyi önszervezıdı közösségek kezdeményezéseit az
önkormányzat az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtárban lévı
szolgáltatások igénybevételének lehetıségével segíti.
(4) Közérdekő feladatot lát el az olyan önszervezıdı közösség, amely az önkormányzat
Mötv.-ben vagy más törvényben meghatározott kötelezı vagy önként vállalt feladatainak
ellátásában vesz részt, vagy azt segíti, illetıleg tevékenységével a polgárok helyi közéletbe
való bevonását szolgálja.
Együttmőködési megállapodás
3. § (1) Az önszervezıdı közösségek együttmőködési készségét, ezáltal tevékenységük remélt
pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) iránti kérelmét írásbeli
formában (1. sz. melléklet), a helyi kezdeményezést megvalósító, program, megkezdését
megelızı 30 nappal korábban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál.

(2) A képviselı- testület, amennyiben az együttmőködési készséget elfogadja, illetve a
kérelmet támogatja – Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága elızetes
véleményezése alapján – a kérelem benyújtásának évére szóló együttmőködési
megállapodást köt az önszervezıdı közösséggel.
(3) Az együttmőködési megállapodás a szerzıdı felek adatain kívül tartalmazza a
támogatás fejében vállalt feladatokat, az éves támogatás mértékét, folyósításának
idıpontját, az önkormányzat által természetben biztosított szolgáltatásokat, a támogatás
pénzügyi elszámolásának feltételeit, az elszámolási kötelezettség teljesítésének vállalását, a
kizáró okokat és a felmondási szabályokat.
A beérkezett kérelmek véleményezése
4. § (1) A beérkezett kérelmeket az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága megvizsgálja
és indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetıleg annak összegére.
(2) A Bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy az önszervezıdı közösség
tevékenysége mennyiben közérdekő, illetıleg a támogatásban részesítendı célkitőzés a köz
javát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.
(3) A Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága vizsgálata egyebekben különösen arra
terjed ki, hogy
a) az önszervezıdı közösség a korábbi idıszakban kapott pénzügyi támogatással
megfelelıen elszámolt-e;
b) a támogatásban részesítendı cél megvalósításához - a támogatás esetleges összegét is
figyelembe véve - rendelkezik-e a megfelelı pénzügyi és egyéb feltételekkel;
c) a támogatásban részesítendı cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb
támogatását;
d) a támogatásban részesítendı cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogathatóe más, alkalmasabb módon.
(4) Az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága által véleményezett kérelmek
képviselı- testület elé terjesztésérıl a polgármester gondoskodik.
(5) A kérelmek elbírálása során a képviselı- testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi
támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja feltéve, hogy a támogatás más
módja a kérelmezı által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.
A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása
5. § (1) A támogatásban részesülı önszervezıdı közösség a kapott támogatást csak a képviselıtestület által meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérı célra történı
felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a képviselı- testület elızıleg - az
Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága véleményének kikérése után - hozzájárult.
(2) Nem részesíthetı pénzügyi támogatásban az az önszervezıdı közösség
a) amely a korábbi idıszakban kapott pénzügyi támogatással nem megfelelıen számolt el;
b) a korábbi idıszakban kapott támogatást - a képviselı- testület elızetes hozzájárulása
nélkül - a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.

6. § A képviselı- testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetésérıl a döntésben
foglalt idıszakon belül, a megállapodásban meghatározott idıpontig, a Polgármesteri
Hivatal az együttmőködési támogatásban meghatározott folyószámlájára történı átutalással
gondoskodik.
7. § (1) Az önszervezıdı közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles
szövegesen illetve számszakilag elszámolni. (2.sz. melléklet) E kötelezettségének a
támogatási szerzıdésben meghatározott határnapig írásban köteles eleget tenni.
(2) Az önszervezıdı közösség elszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejőleg a
támogatás összegének felhasználását bizonylatok másolatának benyújtásával is igazolnia
kell.
(3) Az elızı évi elszámolások elfogadásáról a képviselı- testület a tárgyévre benyújtott
együttmőködési megállapodások elbírálásakor dönt.
Záró rendelkezések
8. § E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
9. § E rendelet 2013. szeptember 15. napján lép hatályba, e rendelet hatálybalépésével
egyidejőleg Bordány Község Önkormányzatának a helyi önszervezıdı közösségek
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 3/2012.(II.9.)Ö.r. számú rendelete hatályát veszíti.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyzı

Z á r a d é k :
A rendelet kihirdetése 2013. szeptember 13. napján megtörtént.

Dr. Fodor Ákos
jegyzı

28/2013.(IX.13.)Ö.r. számú rendelet
1. számú melléklete

ADATLAP
Az önszervezıdı közösség neve:
Az önszervezıdı közösség címe:
telefon- és faxszáma:
honlapja:
A szervezet jogállása (közhasznú, nem közhasznú,
kiemelten közhasznú, alapítvány/egyesület/társadalmi
szervezet)
A szervezet adószáma:
A bírósági bejegyzésrıl szóló végzés száma, kelte:
Képviselıjének neve:
címe:
telefonszáma:
e-mail címe:
Legjellemzıbb tevékenységi köre:
A szervezet számlavezetı bankjának megnevezése:
A szervezet bankszámlaszáma, ahova a támogatás
átutalását kéri:
A tevékenységben érintettek köre: (tartalmaznia kell a
támogatásban résztvevı szervezet tagjainak számát,
kiemelve ebbıl a bordányi tagok számát)
Kért-e korábban pénzügyi támogatást?
A legutoljára kapott támogatás összege:
Tárgyévre tervezett mőködési források (Bevételek)
Megnevezés
Összeg (Ft)
1. Saját forrás
2. Más támogatótól kapott támogatás
3. Egyéb forrás
4. Jelen pályázaton igényelt támogatás
ÖSSZESEN (=1+2+3+4)

A SZERVEZET 20…. ÉVI TERVEINEK BEMUTATÁSA ÉS AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS
FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (költségnem-összeg) (max. 1 oldal)

28/2013.(IX.13.)Ö.r. számú rendelet
2. számú melléklete
1. A PÁLYÁZÓ KORÁBBI KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK BEMUTATÁSA (max. 1 oldal)

2. A PÁLYÁZÓ ELİZİ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MEGNEVEZÉS
Pénzeszköz nyitóértéke (elızı év január 1-jén a szervezet számláján
1.
lévı összeg)

ÖSSZEG (FT)

2. SAJÁT BEVÉTELEK
3.
4.
5.
6.
7.

tagdíj
egyéb, éspedig:

8. SAJÁT BEVÉTELEK összesen (=3.+4.+5.+6.+7. pontok):
9. MÁS SZERVEZETTİL KAPOTT TÁMOGATÁS
10. megnevezés
11.
12.
13.
14.
MÁS SZERVEZETTİL KAPOTT TÁMOGATÁS összesen
15.
(=10.+11.+12.+13.+14.)
16. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
17.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (=8.+15.+16.)

18. ZÁRÓEGYENLEG (elızı év december 31-ei állapot)
19. ELİZİ ÉVI KÖLTSÉG [11](1+17-18)
20.

SAJÁT BEVÉTELEK AZ ELİZİ ÉVI KÖLTSÉGHEZ
VISZONYÍTVA %-ban (=8./19.)

%

Bordány, ......... év ..................... hó ...... nap
.............................................................
(a szervezet képviselıjének aláírása)

3. NYILATKOZAT A KÖZTARTOZÁSOKRÓL
Kijelentem, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom nincs.
Bordány, ......... év ..................... hó ...... nap
.............................................................
(a szervezet képviselıjének aláírása)

4. A PÁLÁYZAT KÖTELEZİ MELLÉKLETEI
Az önszervezıdı közösség
a) bíróság általi bejegyzésérıl szóló végzés szervezet képviselıje által hitelesített másolata1;
b) alapító okirata, alapszabálya vagy mőködésének egyéb alapdokumentuma szervezet képviselıje által
hitelesített másolata2;
c) székhely szerinti bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonat eredeti
példánya, vagy annak internetrıl letölthetı hitelesített példánya;
d) a kérelem benyújtását megelızı hónap1. napjáról kiállított bankszámla kivonat hitelesített másolata;
e) más szervezettel kötött szerzıdésének a szervezet képviselıje által hitelesített egyszerő másolata, vagy
igazolás, mely hitelt érdemlıen bizonyítja, hogy a kérelem benyújtását megelızı egy évben támogatásban
részesült, amennyiben támogatásban részesült
Bordány, ......... év ..................... hó ...... nap
.............................................................
(a szervezet képviselıjének aláírása)

1

A hitelesítést a következı módon kell végrehajtani: a dokumentumra rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik,
hiteles" - dátum, képviselı aláírása (cégszerő aláírás).
2

A hitelesítést a következı módon kell végrehajtani: a dokumentumra rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik,
hiteles" - dátum, képviselı aláírása (cégszerő aláírás).

