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A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről.

Balatonendréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (5) bekezdésében valamint 16. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjá - a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja, alapelvei

1. § Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri és
támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó
állampolgárok önszerveződő 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 művelődése, oktatása, szórakozása,
sportolása érdekében.

2. § Az 1. §-ban foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves
költségvetéséről szóló rendeletében - a település anyagi lehetőségeitől
függően - keretet állapíthat 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 rendeletében szabályozza.

3. § E rendelet alkalmazásában
a) önszerveződő közösség az a bíróság által bejegyzett egyesület,

alapítvány, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett
székhellyel rendelkezik.

b) nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete
c) közérdekű feladatot lát el az olyan önszerveződő közösség, amely az

önkormányzat Ötv.-ben vagy más törvényben meghatározott kötelező
vagy önként vállalt feladatainak ellátásában vesz részt vagy azt segíti,
illetőleg tevékenységével a polgárok helyi közéletbe való bevonását
szolgálja.



(2) A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést (ha rendelkezni

kell ilyennel);
b) a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb

alapdokumentumát;
ej amennyiben a civil szervezet az előző évben is részesült támogatásban, az

előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát;
d) a civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös

tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;
ej a civil szervezet (vagy döntéshozó szerve) üléséről készült azon

jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására
vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza.

fl a civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a
várható költségek szerint részletezve.

4.§ (1) A civil szervezetek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat írásban, az 1.
számú mellékletben szereplő Pályázati Adatlapon a Polgármesteri Hivatalhoz
kell benyújtani a tárgyévi költségvetésró1 szóló rendelet kihirdetését követő
30 napon belül.

(3) Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatásban, a (4)
bekezdés a)-b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető
abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e
dokumentumok tartaImát illető változás nem történt.

(4) Az önszerveződő közösségek rendkívüli pénzügyi támogatása iránti
pályázatokat a féléves költségvetési beszámoló elfogadását követően 30
napon belül kell az (1) bekezdés szerint benyújtani.

A pályázatok elbírálása

5.§ (1) A benyújtott pályázatokat a polgármester terjeszti javaslatával együtt a
képviselő-testület elé legkésó'bb a zárszámadás napirendjét tárgyaló ülésre.

(2) A támogatásban részesülő civil szervezet a kapott támogatást csak a
képviselő-testület által meghatározott célra használhatja fel. A támogatás
eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a képviselő-
testület előzőleg hozzájárult.

(3) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban 3 évig az a civil szervezet
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 eltérő en használta fel.



A kapott támogatás elszámolása

6.§ (1) A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a
döntést követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal a 2. számú melléklet
szerinti támogatási szerződés megkőtésével egyidejűleg a civil szervezet által
kért kifizetési formában (átutalás vagy készpénz kifizetés) gondoskodik.

(2) A civil szervezet a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles
elszámolni. E kötelezettségének

a) a tárgyévet követő évre szóló pénzügyi támogatás iránti pályázat
benyújtásakor vagy

b) amennyiben a tárgyévet követő évben pénzügyi támogatás iránt
pályázatot nem nyújt be, legkésó'bb január 31-ig írásban köteles eleget
tenni.

(3) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló
bizonylatok másolatának benyújtásával teljesíthető. Az eredeti számlákra fel
kell vezetni: ,,A számla kifizetése balatonendrédi önkormányzati támogatás
felhasználásával történt."

(4) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a képviselő-testület a tárgyévre
benyújtott pályázatok elbírálásakor dönt.

A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezések

7.§ (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos
módon a jegyző gondoskodik.

Balatonendréd, 2012. március 27.

dr. Laczkó Ilo a
jegyző

A rendelet kihirdetve !

Balatonendréd 2012. március 28.
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1. számú melléklet a /2012.(III.28.) rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

BALATONENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT

. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

1.) A pályázó egyesület
neve:
címe:

2.) Felelős vezető megnevezése: _
címe:
telefon:
e-mail:

3.) A pályázó szerv (csak egyesület, alapítvány esetében)
- bírósági bejegyzésének dátuma, száma: ------------------ adószáma:
- bankszámla-száma:

4.) A pályázó szerv tagjainak száma:
a tagok korcsoport szerinti megoszlása
- 14 év alatti:
- 14-18 év közötti:
- 18-35 év közötti:
- 35-65 év közötti:
- 65 év feletti:

5.) Az igényelt támogatás összege: Ft
Az igényelt támogatás felhasználásának célja konkrétan: _

6.) Kötelező mellékietek:
a) az előző évi működés mutatószámainak ismertetése;
b) a tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával (külön

megjelölve a bevételnél az igényelt önkormányzati támogatás összegét);
c) rövid szakmai értékelés, melynek tartalmaznia kell:

- a pályázó szerv vállalt céljainak, tevékenységének ismertetését;
- az előző év munkájának bemutatását és rövid szakmai értékelését;
- a pályázó szerv rendezvényeinek látogatottságát ( tagok, támogatók, egyéb

résztvevők ),
- a pályázó szerv szerepvállalásának bemutatását a község társadalmi és

kulturális életében, a tagokon túlmutató hatását;
- a pályázó szerv önkormányzattal való együttműködésének formáit.

Balatonendréd, _

pályázó aláírásaPH.



TÁMOGATÁSISZERZÖDÉS

2. számú melléklet a /2012.(III.28.) rendelethez

amely létrejött egyrészről Balatonendréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(8613 Balatonendréd, Fő út 75.) képviseletében eljáró Késmárki Tibor polgármester, mint
támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről a(z) , _

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Támogató a 201. költségvetéséről szóló /201. (..) rendelete alapján ,
Ft azaz forint összegű vissza nem
térítendő támogatást nyújt a 201 . évi költségvetésben erre célra megtervezett
keretösszegből a Támogatott részére a 2-3. és 7. pontban foglaltak szerint.

2. A támogatás célja:

3. A 2. pontban megfogalmazott cél elérése érdekében a Támogató anyagi támogatást
nyújt, a Támogatott pedig vállalja a cél elérése érdekében az alábbi feladatok
megvalós ítását:

4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben
meghatározott célra használhatja fel, abból további támogatást harmadik személyek felé
nem nyújthat és a támogatás összegét kizárólag a 3. pontban meghatározott vállalt és
megjelölt célra használhatja fel.

5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a feladat megvalósításához más hazai, vagy
Európai Uniós forrásból származó támogatást nem használhat fel.

6. A Támogató a támogatást az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számláláról utalással/ a házi
pénztárából készpénzben az alábbi ütemezés szerint rendezi:



7. A támogatás a Támogatott a 3. pontban megjelölt konkrét célok megvalósítására a
kéreimében felsorolt tételekre az alábbiak szerint használható fel:

Költségnem I Megítélt támogatási összeg (Ft)
Utiköltség
Terembérleti díj
Anvaqköltséoek
Eszközbeszerzés
Rezsiköltség
Szállás-, étkezési költség

MINDÖSSZESEN:

8. A támogatásból kizárólag a 7. pontban felsorolt költségnemek finanszírozhatók.

9. A támogatás felhasználásának kezdő időpont ja a jelen szerződés hatályba lépési
időpontjával egyezik meg. A támogatás felhasználásának a jelen szerződésben vállalt
határideje: 201 . december 31.

10. A Támogatott a támogatási összeg felhasználását dokumentáló bizonylatokat a
Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon köteles
kezelni.

11. A Támogatott a feladat megvalósulásáról és támogatás felhasználásáróllegkésőbb 2012.
január 31-ig köteles írásbeli beszámolót és pénzügyi elszámolást, mint teljesítésigazolást
készíteni és átadni a Támogató részére, melyhez csatolni kell az eredeti számlák
másolata it, amelyeknek tartalmaznia kell, hogy "A számla kifizetése balatonendrédi
önkormányzati támogatás felhasználásával történt."

12. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a fel nem használt vagy el nem számolt, illetve a
jelen szerződéstől eltérő célra felhasznált támogatást köteles 201 . február 28-ig a
Támogató bankszámlaszámára (OTP Nyrt. 11743040-15397995-00000000) visszautalni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Támogató 201 . március 1-től kezdődően késedelmi
kamatot számít fel, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese.

13. A Támogatott köteles teljes körűen biztosítani, hogy a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt a Támogató és
megbízottjai ellenőrizzék.

14. Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy vagy szervezet a
szerződés támogatott részéről történő teljesítésévei kapcsolatosan vizsgálatot tarthat,
dokumentumokat és iratokat kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, a Támogatott
részéről bárkitől szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet.

15. Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy vagy szervezet
a.) megkeresésének soron kívül eleget tenni,
b.) részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a

dokumentumok illetve iratok megtekintését lehetővé tenni,
c.) kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció

teljességéről nyilatkozatot tenni,
d.) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani,



e.) üzleti titok joqcímén nem tagadható meg az ellenőrzésre jogosult
szervek/személyek számára a szerződés feltételeiről való tájékoztatás.

16. A szerződés megszűnik a felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítésévei, illetve a Támogatott súlyos szerződésszegése esetén a
Támogató rendkívüli felmondásával, valamint a felek közös megegyezéséveI.

17. A Támogató rendkívüli felmondását megalapozó, súlyos szerződésszegésnek minősülő
főbb esetek:

a.) a Támogatott a jelen szerződés tárgyát képező program megvalósítása
szempontjából lényeges érdeksérelmet eredményező szerződésszegő
magatartása, így különösen a Támogatott nem a szerződésben vállalt és ott
részletesen körulírt programot valósítja meg,

b.) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást;
c.) a jelen szerződés megkötésétől számított 3 (három) hónapon belül a szerződés

teljesítése a Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és késedelmét
ezen idő alatt nem menti ki;

d.) a támogatás maradvány-összegének visszafizetésére vonatkozó, 12. pont
szerinti kötelezettségének határidőre nem tesz eleget;

e.) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatás folyósítása
érdekében a benyújtott elszámolását érdemben befolyásoló, valótlan adatot
szolgáltatott, vagyegyébként megtévesztő módon járt el a támogatás
igénylésének benyújtásakor, a szerződés megkötése során;

f.) a támogatott program meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző
körülmény a Támogatottnak felróható okból következett be;

g.) a Támogatott több mint 1 (egy) hónapos késedelembe esik a támogatott program
meghiúsulásának, tartós akadályba ütközésének vagy a jelen szerződésben
foglalt ütemezéséhez képest bekövetkező késedelmének bejelentésévei;

h.) a Támogatott késedelembe esik bármely, a szerződés teljesítésévei összefüggő
lényeges körülményben bekövetkezett változás - pl. a Támogatott ellen csőd-,
felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás megindulása - bejelentésévei;

L) a Támogató által meghatározott póthatáridőre sem tesz maradéktalanul
eleget az elszámolási kötelezettségének.

j.) a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő késedelmes teljesítése
vagy nem teljesítése;

-- k.) a Támogatott, mint kötelezett esedékessé vált köztartozásának 60 napon
túli nem teljesítése.

1.) a Támogatott megszegi a jelen szerződés teljesítésévei kapcsolatos,
jogszabályból eredő kötelezettségeit.

18. A rendkívüli felmondás rásban, a Támogatott részéről legutóbbi, írásban közölt,
székhelyére tértivevényes, ajánlott küldeményként feladott, a rendkívüli felmondás
alapját képező ok megjelölésével a Támogató részéről egyoldal ú jognyilatkozat
formájában gyakorolható.

19. Amennyiben a jelen szerződés súlyos szerződésszegés miatt a Támogató rendkivüli
felmondásával szűnik meg, úgy a Támogatott a Támogatottói 3 (három) évig
támogatásban nem részesülhet.

20. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az aláírás
időpontjában nincs lejárt határidejű köztartozása.

21. Támogatott kötelezi magát, hogya szerződés teljesítésévei összefüggő lényeges
körülményben - ilyen különösen az adatváltozás, valamint a Támogatott ellen indult



csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás - bekövetkezett minden változást
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül Támogatónak tértivevényes ajánlott
küldeményben bejelent.

22. A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni; ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat - hatáskörtől
függően - a Siófok Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

23. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzési törvény, az állami pénzeszközök
folyósítására, felhasználását és ellenőrzését szabályozó hatályos jogszabályok,
vonatkozó rendelkezései, továbbá az önkormányzati törvény és a költségvetési
rendeletben foglaltak az irányadók.

24. A jelen szerződés annak mindkét fél részéről történt szabályszerű aláírásával, a
keltezésben megjelölt időpontban lép hatályba azzal, hogy amennyiben azt a Támogatott
legkésőbb a szerződés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, de legkésőbb
2011. május 31-ig szabályszerűen aláírva nem küldi vissza a Támogatónak, a támogatói
döntés érvényét veszíti.

25. A felek a jelen, 4 oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

26. A szerződés 3 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült,
amelyből 2 db a Támogatónál, 1 db a Támogatottnál marad.

Balatonendréd, 201.

Késmárki Tibor polgármnetser
támogató támogatott

Ellenjegyezte:

dr. Laczkó Ilona
jegyző

------------------------------- ---


