
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati támogatásokról 

 

Enying Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (továbbiakban: Köz.át.tv.) 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az önkormányzati támogatások rendjéről a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet célja 

Az enyingi székhelyű, országos, regionális, megyei, illetve helyi szervezettel is rendelkező olyan 

szervezet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2§. 6. pontjával összhangban-civil szervezetek- 

számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési és természetbeni 

támogatás biztosítása. 

2. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet személyi hatálya alá tartoznak azon -1. § szerinti- társadalmi szervezetek, alapítványok, 

egyesületek, civil társaságok, amelyek az alapító okiratuknak, alapszabályuknak megfelelő 

tevékenységet ténylegesen folytatják (továbbiakban: civil szervezet), amennyiben az önkormányzat 

éves költségvetésében tervezett pénzbeli támogatások iránt- e rendeletben meghatározott feltételeknek 

megfelelő- kérelmet nyújtottak be. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya a támogatások kérelmezésének és odaítélésének eljárására terjed ki. 

3. § A civil szervezetek támogatásának módjai 

(1) A képviselő-testület a civil szervezet pénzbeli támogatását a költségvetésben külön megjelölt forrásból 

biztosítja. 

(2) Pénzbeli támogatást csak e rendelet szabályai szerint lehet kérelmezni és odaítélni. Az ettől eltérő 

kérelmeket a polgármester – a pénzügyi osztály előkészítésében – érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

(3) A természetbeni támogatás módja ingyenes vagy kedvezményes helyiséghasználat, illetve más, a 

működést segítő ingyenes és kedvezményes szolgáltatás nyújtás lehet. 

(4) E rendelet szabályaitól eltérő módon támogathat a polgármester által fontosnak ítélt ügyben benyújtott 

kérelmet, az önkormányzati költségvetésben elkülönített ún. polgármesteri keret terhére. Az így nyújtott 

támogatásról a polgármester a soron következő ülésen írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. 

4. § A településen működő civil szervezetek támogatása 

(1) A civil szervezetek működési támogatása a település, az önkormányzat vagy egy közösség 

szempontjából hasznos- különösen a felsorolt- célokra teljesíthetők: 

a) működési támogatás, 

b) a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények 

támogatása, 

c) a hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai 

integrációt elősegítő civil program támogatása, 

d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek 

támogatása, 

e) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása, 

f) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása, 

g) egyéb várospolitikai célok érdekében végzett tevékenységek támogatása. 

(2) A támogatás egyéni kérelemmel igényelhető. 



(3) A pályázatot a képviselő testület írja ki és bírálja el.  

(4) A sportegyesületek részére a költségvetésben külön elfogadott előirányzat terhére a polgármester 

állapítja meg a résztámogatások összegét a beérkezett kérelmek alapján. 

5. § A képviselő-testület által nyújtott pénzbeli támogatás igénylése 

(1) A kérelmet, azon tevékenység leírásával és – szükség esetén – igazolásával (valószínűsítésével), 

amelyhez a támogatást kérik, a tárgyév január 1. és február 28. napja között lehet benyújtani a pénzügyi 

osztályon személyesen, postai vagy elektronikus úton. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a Köz.át.tv. 14.§-a szerinti tartalmú nyilatkozatát arról, hogy pályázó nem 

esik a Köz.át.tv. 6.§-ában foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat nélkül a kérelem érvénytelen, azt a 

polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

(3) Az összeférhetetlenség fennállása ellenére nyújtott támogatásról kötött megállapodás semmis, az ennek 

alapján folyósított támogatást a kérelmező egy összegben a Köz.át.tv. szerint köteles visszafizetni 

(4) A határidőben és az előírt módon benyújtott kérelmeket a polgármester javaslatára, a pénzügyi és 

településfejlesztési bizottság véleményezi, majd a polgármester terjeszti döntésre a képviselő-testület 

elé. 

(5) A támogatásokról a képviselő-testület a márciusi munkaterv szerinti ülésén dönt. 

(6) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni, hogy a szervezet milyen tevékenységre kapja a 

támogatást, mikor és milyen formában kell arról elszámolnia. 

(7) A képviselő-testület által kiírt pályázatnak- 1. melléklet szerint- tartalmaznia kell: 

a) a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, valamint 

közhasznú jogállása esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, s a nyilatkozattételre jogosult 

személy megnevezését; 

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának 

megnevezését, ahová a támogatás összege átutalható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a 

pályázónak köztartozása nincs; 

c) az igényelt támogatás célját, az igényelt összeget; 

d) a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, megjelölve a pályázati cél 

megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrást; 

e) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját; 

f) a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatokat; 

g) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Enying Város 

hivatalos internetes honlapján történő közzétételéhez. 

(8) Nem részesülhet egy éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás 

visszafizetésére kötelezhető- a tudomásszerzéstől számított két éven belül- az a civil szervezet, amely 

a) az önkormányzathoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan 

adatot szolgáltatott; 

b) az önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben a megjelölt céltól 

részben vagy egészben eltérően használta fel; 

c) a szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette. 

(9) A kizárt szervezetekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

6. § A támogatási szerződés 

(1) A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat támogatási szerződést köt. 

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell 



a) a támogatás összegét; 

b) a támogatás konkrét célját; 

c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését; 

d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét és módját; 

e) a kedvezményezett kötelezettség vállalására hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartására; 

f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű 

felhasználásának és a hivatal által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek által 

ellenőrzéséhez; 

g) a szerződésszegés eseteit és szankciót. 

(3) A támogatások folyósítása egy összegben vagy a támogató által meghatározott részletekben 

kerül sor. 

(4) A képviselő-testület által a költségvetés elfogadásakor megállapított pénzbeli támogatás 

kifizetéséről a döntést követően, legkésőbb május 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 

gondoskodik, a támogatási szerződés alapján. 

(5) A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az önkormányzattal kötött szerződés és 

gazdálkodásukra vonatkozó előírások mellett kötelesek számot adni, tárgyévet követő január 31. 

napjáig. 

(6) A támogatott civil szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámoló készít, és pénzügyi 

elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva a 

polgármesternek címezve benyújtani. 

(7) Az önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási 

összeg az önkormányzat honlapján közzétételre kerül. 

7. § Vegyes és Záró rendelkezések 

(1) A rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba. 

Enying, 2020. augusztus 19. 

Viplak Tibor     dr. Bodor Katalin 

polgármester      jegyző 

Kihirdetve: 

dr. Bodor Katalin 

         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záradék:  

 

 

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2020. augusztus 19-24. napjáig a www.enying.eu 

oldalon elérhető. 

 

Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.  

 

Enying, 2020. augusztus 19.  

 

 

 

Dr. Bodor Katalin  

jegyző 

  

http://www.enying.eu/


1. melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez 

 

Adatlap támogatási kérelemhez 

 

 

I. A szervezet adatai:  

 

1. nyilvántartás szerinti (nem rövidített) neve: 

 

 

2. székhelye:  

 

 

3. adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _  - _ - _ _ 

 

 

4. cégbírósági bejegyzés vagy bírósági nyilvántartásba vétel száma; közhasznú jogállása esetén az 

erről szóló rendelkező végzés száma: 

 

 

5. számlavezető pénzintézet neve és számlaszáma: 

 _ _ _ _ _ _ _ _  - _ _ _ _ _ _ _ _  - _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

6. képviselőjének neve, elérhetősége: 

 

 

7. szervezet célja: 

 

 

8. az igényelt támogatás célja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítás, megjelölve a pályázati cél 

megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrást: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontja: 

 

 

11.  Enying Város Önkormányzatától a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül kapott 

támogatások (év, összeg):  

         …………. év  …………………..Ft 

         …………..év   ………………….Ft 

 

 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy Enying Város Önkormányzatától kapott korábbi, lejárt határidőjű támogatásokkal 

elszámoltam, a szervezetnek lejárt köztartozása nincs, továbbá csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási 

eljárás alatt nem áll.  

 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt civil szervezet nem esik a Köz.át.tv. 6.§-ában foglalt korlátozás 

alá. 

 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI tv. 3.§ (1). 

bek szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Enying Város 

hivatalos internetes honlapján történő közzétételéhez hozzájárulok. 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ………………………………….  

 PH  

 

 

 

…………………………………………….. 

Támogatott (képviselője) aláírása 

  



2. melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzati támogatás elszámolásának ellenőrzése 

 

A támogatás adatai 

Támogatott szervezet neve: 

 

Székhely, cím: 

 

A szervezet elnökének, képviselőjének a neve: 

 

A képviselő-testületi döntés száma: 

 

A támogatási megállapodás kelte: 

 

A támogatás összege: 

 

Elszámolási határidő: 

 

Kérelemben megjelölt cél: 

 

Egyéb: 

 

Az elszámolás 

1. Az elszámolás leadásának időpontja: 

 

Határidőn belül történt:    Igen     Nem 

 

2. Az elszámolt összeg: 

 

3. Különbözet: 

 

4. Számszakilag ellenőrizve: 

 

5. A felhasználás céljának ellenőrzése: 

 

6. Az elszámolás teljesítésének igazolása: 

 

7. Megjegyzés: 

 

 

Enying, … 

 

 

 

Polgármester 

  



HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése során 

előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők: 

 

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotását- támogatási szándék esetén- 

jogszabály írja elő. 

 

2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: a településen működő civil szervezetek működésének 

segítése, gazdaságilag lényeges hatása nincs, a képviselő-testület a támogatás összegét az 

önkormányzat költségvetéséből biztosítja. 

 

3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen 

környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív 

terheket befolyásoló hatásai a kérelem döntésre előkészítésével és a döntés végrehajtásával, valamint a 

pályázat elszámolásával kapcsolatosak. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén a civil szervezetek támogatása nem szabályszerű. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rendelet 

elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt. 

 


