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Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

 

19/2008. (X. 29.) rendelete 

 

 

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 

 

 

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete – élve a Magyar Köztársaság 

Alkotmánya 44/A. §. (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással -, figyelemmel a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (5) bekezdésében, valamint 16. §-ában 

foglaltakra – a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. §. 
 

(1) Tápiószele Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri és támogatja  azt  

     a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő  

     közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósításában, a település sport és    

     ifjúsági, kulturális életének fellendítésében, a település fejlesztésében és szépítésében, a  

környezetvédelemben, a rászorulók támogatásában, a lakosság művelődésében, oktatásban. 

(2) Ezen rendelet alapján profitorientált, illetve bevételcentrikus rendezvény, valamint egyéni,  

      szűk csoportérdek nem támogatható. 

 

2. §. 
 

Az 1. §-ban foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves költségvetéséről 

szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően – keretet állapít meg az 

önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret felhasználásáról való 

döntés megfelelő előkészítése, az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség biztosítása 

érdekében bevezeti a pályázati rendszert, melynek feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletben 

szabályozza. 

 

3. §. 
 

(1) E rendelet alkalmazásában önszerveződő közösség az a bíróság által bejegyzett egyesület, 

alapítvány, egyéb szervezet, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett 

székhellyel rendelkezik, valamint az a közösség, amely más országos, megyei vagy 

regionális szervezet tagszervezeteként működik, továbbá a valamely közérdekű cél 

felvállalása érdekében létrejött közösség, klub, amelynek működése dokumentált. Nem 

minősül e rendelet alkalmazásában önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi 

szervezete. 

(2) E rendelet alkalmazásában közérdekű feladatot lát el az az önszerveződő közösség, amely   

     az önkormányzat jogszabályban meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladatainak  
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     ellátásában vesz részt vagy azt segíti, illetőleg tevékenységével a polgárok helyi közéletbe  

     való bevonását szolgálja. 

 

4. §. 

 

(1) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat írásban, az 1. számú  

      mellékletben szereplő Pályázati Adatlapon a polgármesteri hivatalban lehet benyújtani a 

      tárgyév január 30-ig. Határidőn túl benyújtott pályázat abban az esetben támogatható, ha  

      az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására jóváhagyott éves előirányzatból még  

      biztosítható támogatás. 

(2) A pályázathoz csatolni kell: 

a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés hitelesített 

másolatát; 

b) önszerveződő közösség bírósági bejegyzésének hiányában az önszerveződő 

közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumának 

hitelesített másolatát; 

c) amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben is részesült 

támogatásban, az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatokat; 

d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös 

tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre; 

e) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a 

várható költségek szerint részletezve; 

(3) Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, a (2)  

      bekezdés a)-b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az  

      esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illetően  

       változás nem történt. 

 

 

A beérkezett pályázatok véleményezése 

 

5. §. 

 

(1) A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: bizottság) – legkésőbb a  

      pályázati határidő leteltét követő 90 napon belül - megvizsgálja és javaslatot tesz a  

      támogatás odaítélésére, illetőleg annak összegére. 

(2) A bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy 

a) a pályázat megfelel-e a helyi rendeletben foglaltaknak, amennyiben a pályázat 

hiányosan került benyújtásra, úgy a pályázót a polgármester hiánypótlásra szólítja 

fel, melynek eredménytelensége esetén támogatás nem állapítható meg, 

b) az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással 

megfelelően elszámolt-e; 

c) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét 

is figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel; 

d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett 

támogatható-e más, alkalmasabb módon. 

(3) A bizottság által véleményezett pályázatok képviselő-testület elé terjesztéséről a  

      polgármester gondoskodik. 
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A pályázatok elbírálása 

 

6. §. 

 

(1) A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület a bizottság javaslata alapján dönt. 

(2) A képviselő-testület pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást részben vagy egészben  

      más formában (ingyenes helyiséghasználat formájában, stb.) is biztosíthatja. 

(3) A képviselő-testület pénzügyi támogatást megállapító döntésében meg kell jelölni a  

      támogatás célját is. 

(4) A képviselő-testületi döntés pályázókkal történő közléséről a polgármester gondoskodik. 

 

7. §. 
 

A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a képviselő-testület 

által jóváhagyott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak 

akkor lehetséges, ha ehhez a képviselő-testület előzőleg – a bizottság véleményének kikérése 

után – hozzájárult. 

 

8. §. 
 

Nem részesíthető pénzügyi támogatásba az az önszerveződő közösség 

a. amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően 

számolt el; 

b. az előző évben kapott támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulása 

nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használta fel. 

 

 

A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása 

 

9. §. 
 

(1)A képviselő-testület által megállapított támogatás kifizetéséről a Polgármester gondoskodik  

     támogatási szerződés alapján. 

(2) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles  

      elszámolni a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási csoportjánál. E kötelezettségének a  

      támogatás folyósítását követő év január 30-ig köteles eleget tenni. 

(3) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok  

      bemutatásával, vagy azok másolatának benyújtásával teljesíthető. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

10. §. 
 

(1) Az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét, valamint  

      annak célját az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni. 

(2) A közzétételről a polgármester gondoskodik.  

 

11. §. 
 

(1) E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. 
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(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 9/2001. (XI. 19.) rendelet hatályát veszti. 

 

Tápiószele, 2008. október 28. 

 

 

 

 

    K o v á c s   Ferenc s.k.  Tóth   Julianna s.k. 

        polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

 

Tápiószele, 2008. október 29. 

 

 

 

 

     Tóth   Julianna s.k. 

          jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Pályázati adatlap 

Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 

 

Az önszerveződő közösség neve: ………………………………………………………………. 

Az önszerveződő közösség címe: ………………………………………………………………. 

A szervezet jogállása: ……………………………………………………………………........... 

Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………… 

A bírósági bejegyzésről szóló végzés száma, kelte: …………………………………………….. 

A nyilvántartott tagok létszáma: ……… fő. 

Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást: igen / nem. Amennyiben az előző évben kapott 

támogatást, annak összege: ……………………………………………….… forint. 

A jelen pályázatban kért támogatás összege: …………………………………………………… 

A kért összeg tervezett felhasználása (célja): …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

A tervezett cél megvalósításának egy (meglévő) forrásai: ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket (a nem kívánt rész törlendő): 

1. a bíróság általi bejegyzésről szóló végzés másolatát, 

2. az alapszabály másolatát, 

3. az előző évi tevékenységünkről szóló tájékozatót, különös tekintettel a végzett 

feladatokra, elért eredményekre, támogatás felhasználására, 

4. az általunk pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint 

részletezve. 

Kelt ………………………………. 

 

……………………………………. 

A szervezet képviselőjének aláírása 

 


