Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(III.28.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatásának rendjéről
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi
szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása
érdekében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.)
előírásainak megfelelően a helyi civil szervezetek támogatásának és az államháztartáson
kívülre átadott pénzeszközökre vonatkozó eljárás szabályozása.
(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt
hatását. Támogatja a kultúra, sport, közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális
tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, az
esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése, közrend, közbiztonság védelme terén
végzett tevékenységet.
(3) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési lehetőségeitől függően az (2) bekezdésben
megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek számára e rendelet keretei
között, azonos feltételek mellett, pályázati úton, kérelemre, egyedi döntés alapján pénzügyi
támogatást biztosít a működéshez, valamint rendezvényeikhez, pályázaton való részvételhez,
eszközbeszerzéshez.
(4) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a
költségvetési rendeletében állapítja meg.
2. A rendelet hatálya
2.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed Kápolnásnyék Község közigazgatási területén működő, az
Ectv. szerinti alapítványokra, egyesületekre, valamint közhasznú szervezetekre, egyházakra,
valamint az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre (civil társaságokra).
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat kötelezően vagy önként vállalt feladatát
feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján
átvállaló civil szervezetekre.
3. A pályázat kiírása és benyújtásának szabályai

3.§ (1) A pályázatot a Képviselő-testület minden évben a költségvetés elfogadását követően
legkésőbb minden év április 15-ig írja ki a költségvetésben szereplő keretösszeg figyelembe
vételével.
(2) A pályázati felhívást az Önkormányzat közzéteszi hirdetőtábláján, illetve hivatalos
honlapján.
(3) Civil szervezet pénzügyi támogatást e rendelet keretei között, pályázat benyújtásával
igényelhet.
(4) A pályázat kizárólag e rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlapon nyújtható be a
kötelezően csatolandó dokumentumok és e rendelet 2. melléklete szerinti érintettségi
nyilatkozat csatolásával egyidejűleg.
(5) A pályázatokat a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Irodáján (2475
Kápolnásnyék, Fő utca 28.) kell benyújtani személyesen vagy postai küldeményként a
pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig, papír alapon 1 eredeti példányban.
(6) Hiánypótlásra egy alkalommal, a pályázat leadásától számított öt napon belül van
lehetőség.
4. A pályázat elbírálása
4.§ (1) A civil szervezetek pénzügyi támogatásáról a Képviselő-testület a pályázatok
beérkezési határidejét követő 30 napon belül dönt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
javaslata alapján.
(2) A pályázat elbírálásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) a civil szervezet, alapítvány, egyház tevékenysége megfelel-e a rendelet céljainak,
b) a pályázott tevékenység mennyiben közérdekű,
c) a pályázati cél a támogatással együtt megvalósítható-e, a pályázó rendelkezik-e a szükséges
pénzügyi és egyéb feltételekkel,
d) a cél megvalósításához szükséges-e önkormányzati támogatás,
e) a pályázó elszámolt-e az előző évi támogatással.
5.§ (1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen, vagy követett
politikai tevékenységet nem folytat és a támogatást olyan pártpolitikától mentes, közhasznú
feladat ellátására kívánja fordítani, amely Kápolnásnyék Község lakosságának érdekeit
szolgálja.
(2) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja
felhasználni.
(3) Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, alapítvány, egyház, amely
a) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,
b) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően
használta fel, vagy
c) a támogatást kérő tekintetében a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § -ában meghatározott
összeférhetetlenség áll fenn.

6.§ (1) A képviselő-testület döntése alapján a polgármester az önkormányzat nevében a
nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tartalmi elemeit e
rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A támogatás összegét a polgármester a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon
belül átutaltatja a nyertes pályázó bankszámlájára.
5. A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
7.§ (1) A támogatott civil szervezetnek a támogatás felhasználásáról legkésőbb a támogatás
évét követő év január hó 31. napjáig el kell számolnia e rendelet 4. melléklete szerinti
elszámoló lap kitöltésével a számlamásolatok benyújtásával egyidejűleg.
(2) A támogatott a nevére kiállított számlát, vagy a számlát helyettesítő bizonylatot a
következő záradékkal látja el: „Kápolnásnyék Község Önkormányzata támogatása terhére
elszámolva.”
(3) A támogatott a záradékolt bizonylatok másolatát hitelesíti azzal, hogy az iraton a „másolat
az eredetivel mindenben megegyezik” megjegyzést tünteti fel.
(4) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási
szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az
elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni.
(5) Amennyiben a támogatott a pályázati elszámolás benyújtási kötelezettségének határidőre
nem tesz eleget, vagy a határidőben benyújtott beszámoló tartalma nem megfelelő, úgy az
Önkormányzat határidő megjelölésével írásban felszólítja a támogatottat a beszámoló
benyújtására, a hiánypótlásra, vagy a beszámoló egyéb módon történő korrekciójára. Ha a
támogatott e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás teljes összegét a
mindenkor érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat
mértékének megfelelő összegben a tárgyévet követőévben, a Képviselő-testület elszámolást
felülvizsgáló döntésében előírt határidőig visszafizetni.
(6) Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást
nem rendeltetésszerűen használták fel, úgy a támogatott köteles a támogatás nem
rendeltetésszerűen felhasznált részét a Képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló
döntésében előírt határidőig visszafizetni.
(7) Visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha a Képviselő-testület az elszámolást nem
fogadja el. Ebben az esetben a (2) bekezdés rendelkezései az irányadók.
(8) A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.
(9) Amennyiben a támogatott a számára odaítélt támogatást egészben vagy részben nem
kívánja felhasználni, úgy ezt a szándékát köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási
szerződés módosítását kezdeményezni. Ebben az esetben a támogatott a fel nem használt
támogatás összegét a támogatási szerződés módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a
támogatás felhasználására előírt határidőig köteles visszafizetni.

8.§ Nem részesíthető pénzügyi támogatásban a Képviselő-testület döntése alapján egy évig az
a civil szervezet, amely
a)
a kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el,
b)
a kapott támogatást a támogatási céltól eltérően használta fel,
c)
a támogatási szerződésben foglalt értesítési és együttműködési kötelezettségének
nem tett eleget.
6. A pályázat nyilvánossága
9.§ (1) A polgármester a civil szervezetek részére biztosított támogatásról, valamint a
támogatott célokról a döntést követő 15 napon belül a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal Hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján tájékoztatót tesz közzé.
(2) A támogatásban részesített civil szervezetek által szervezett programokról a támogatási
szerződésnek megfelelően készített és az önkormányzat hivatalos lapja (Kápolnásnyéki
Kisbíró) szerkesztőségének megküldött beszámolókat, fényképeket az önkormányzat
internetes honlapján közzéteszi.
7. Záró rendelkezések
10.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzati Képviselő-testületének a társadalmi
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete.

Dornyi Sándor
jegyző

Podhorszki István
polgármester
A rendelet kihirdetésre került:
Kápolnásnyék, 2017. március 28.
Dornyi Sándor
jegyző

1.melléklet 7/2017.(III.28.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP1
Civil szervezetek támogatására
1. A támogatást kérő szervezet adatai
1.1. A szervezet megnevezése:…………………………………………………………………
1.2. A szervezet székhelye:……………………………………………………………………..
1.3. A szervezet levelezési címe:……………………………………………………………….
1.4. A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím):………………….....
…………………………………………………………………………………………………..
1.5. A szervezet pénzintézeti számlaszáma:…………………………………………………….
1.6. A szervezet tagjainak száma:……………………………………………………………….
1.7. A szervezet jogállása (egyesület, klub stb.):……………………………………………….
2. A támogatási kérelem tartalma
2.1. A támogatással megvalósítandó cél (program):…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2.2. A kérelmezett támogatás összege:………………………………………………………….
2.3. Rendelkezésre álló saját forrás (adott célhoz):……………………………………………..
2.4. A megvalósítás helyszíne:…………………………………………………………………..
2.5. Időpont/időtartam:…………………………………………………………………………..
2.6. Résztvevők várható létszáma:………………………………………………………………
2.7. Tagok által fizetett tagdíj összege:…………………………………………………………
2.8. Egyéb megjegyzés:…………………………………………………………………………
Nyilatkozat
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Kápolnásnyék, ………………………

………………………………
Aláírás (civil szervezet képviselője)

Csatolandó:1. alapító okirat, működési szabályzat, cégkivonat másolata, 2. banki aláírási bejelentő, 3. a 2. melléklet
szerinti nyilatkozatok
1

2.melléklet 7/2017.(III.28.) önkormányzati rendelethez

ÉRINTETTSÉGI NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve: .........................................................................................................................
A Pályázó székhelye: ................................................................................................................
Képviselőjének neve: ................................................................................................................
Cégjegyzékszáma (gazdasági társaság esetén): .........................................................................
Adószáma (gazdasági társaság esetén): .....................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma (egyéb szervezet esetén): .................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése (egyéb szervezet esetén):
....................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
A megfelelő válasz sorszámát kérjük jelezni:
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
A megfelelő válasz sorszámát kérjük jelezni:
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy
intézkedtem:

az

összeférhetetlenség

megszüntetésére

az

alábbiak

szerint

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét a jelen Nyilatkozat csatolmányaként
mellékelt űrlapon kezdeményeztem.
Dátum: .....................................................................
PH.

........................................................
cégszerű aláírás

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
Kizárólag érintettség esetén kérjük kitölteni.
A Pályázó neve: .........................................................................................................................
A Pályázó székhelye: ................................................................................................................
Képviselőjének neve: ................................................................................................................
Cégjegyzékszáma (gazdasági társaság esetén): .........................................................................
Adószáma (gazdasági társaság esetén): .....................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma (egyéb szervezet esetén): .................................................
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése (egyéb szervezet esetén):
....................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert (kérjük a pályázóra érvényes bekezdés betűjelét
bekarikázni és a szükséges indoklást megtenni):
a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve,
székhelye):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1)
bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
 Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő,
vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény
értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
 Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c)
pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó
esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos az alábbi szervezetben megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Közjogi tisztségének megjelölése:
....................................................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
 vezető tisztségviselője,
 az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
 vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi
tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója.

Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója:
....................................................................................................................................................
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (szervezet
neve és székhelye):
....................................................................................................................................................
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a
2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács
tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Dátum: .....................................................................

PH.

........................................................
cégszerű aláírás

Tájékoztató a mellékletek kitöltéséhez
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a támogatás célja a fejlesztési
támogatások elosztása intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan támogatás,
amelynek előkészítésében, lebonyolításában a regionális fejlesztési ügynökség nem vesz részt, illetve a
támogatással kapcsolatos döntésre befolyással nem rendelkezik.
(3) A Nemzeti Kulturális Alap bizottsága és kollégiumai által elbírált pályázatok tekintetében az (1)
bekezdés e) pontja nem akadálya annak, hogy olyan egyesület, alapítvány, gazdasági társaság, egyházi
jogi személy vagy szakszervezet pályázzon, amelyben a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként
közreműködő vagy döntéshozó személy, vagy ennek közeli hozzátartozója vezető tisztségviselő, az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi
személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma vagy a
Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 2. §-ának (6)
bekezdése szerint a bizottság hozná, a 6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott valamely
körülmény fennállása az érintett kollégiumi vagy bizottsági tag NKA tv. 2/A. § (5) bekezdésében
meghatározott összeférhetetlenségét alapozza meg.
(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény alapján
létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet
végző alapítvány.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
amelyben az a)- c) pont alá tartozó személy, vezető tisztségviselő, az alapítványkezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről: Kápolnásnyék Község Önkormányzata (2475, Kápolnásnyék, Fő
utca 28., adószám:15364500-2-07, számlaszám: 11736082-15364500) képviseli
………………………… polgármester (a továbbiakban mint támogató)
másrészről……………………………………………………….., számlaszám:
…………………………., adószám: …………………………………., képviseli
…………………….. (lakcíme: …………………………….., továbbiakban: támogatott)
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
.............................. határozata alapján a ……………………………………………………….
részére …………. évben ………………………..-Ft, azaz ……………………………..
forint támogatást nyújt. A támogatás utalására a támogatási szerződés aláírását követő 15
napon belül kerül sor.
A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen támogatási szerződés szerint a
támogatást a benyújtott pályázatban meghatározott célra
…………………………………………………………………………….használja fel.
A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni.
2./ Szerződő felek rögzítik, hogy a támogatott az 1./ pontban megjelölt célok költségeiről az
Önkormányzat felé legkésőbb tárgyévet követő január 31-ig köteles írásos és – a számlák
eredeti példányának bemutatását követően a hitelesített és záradékkal ellátott
számlamásolatok csatolásával – pénzügyi beszámolót készíteni, elszámolni. A támogatott
kötelezően nyilatkozik arról, hogy a támogatást kizárólag a megállapodásban rögzített célokra
használta fel, az elszámolás tételeinek bizonylatait más pályázat elszámolásánál nem
használta fel.
3./ A támogatott - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 54.§ szerint – „ A
kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv
képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés
vizsgálatában a helyszínen is segíteni.”
4./ A támogatott, ha a megállapodásban vállalt kötelezettségét nem, vagy rendeltetésének nem
megfelelően, illetve csak részben teljesíti, határidőre nem számol el, akkor részben vagy
egészben történő visszafizetési kötelezettség terheli. A tárgyévi pályázatok elbírálásánál az
eljárásból mindaddig ki kell zárni azt a pályázót, aki az előző évben igénybe vett támogatással
nem, vagy nem szabályszerűen számolt el.

5./ Szerződő felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg rögzítik, hogy a szerződés
megkötéséhez szükséges képviseleti jogosultsággal rendelkeznek.
6./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Kápolnásnyék Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló
../2017. (III..) önkormányzati rendelete vonatkozó szabályai az irányadók.

7./ Szerződő felek jelen szerződést elolvasták értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Kápolnásnyék, ………………….

…………………………………………
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
képviseli:
polgármester

Jogi ellenjegyző:
jegyző

…………………………………
képviseli:

Pénzügyi ellenjegyző:
pénzügyi irodavezető

4.melléklet 7/2017.(III.28.) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÓ LAP
Kedvezményezett civil szervezet neve:
Székhely címe:
Törvényes képviselő neve:
A folyósított támogatási (Ft):
Felhasznált támogatási összeg (Ft):
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról
( kiadások tematikus felsorolása )
Időpont,
Kiadási tétel
Összeg (Ft)
időszak

Srsz.

Megjegyzés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)
A civil szervezet hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó
pénzügyi bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a szervezet
székhelyén.
Dátum:
aláírás

