Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete
a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható
önkormányzati támogatásokról
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41.§ (9) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Általános rendelkezések
(1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében támogatási keretet állapít meg társadalmi
szervezetek, alapítványok és közalapítványok részére.
(2) A vissza nem térítendő pénzbeli támogatást pályázati úton és kérelemre indult eljárásban lehet
elnyerni.
(3) Pályázatot nyújthatnak be azon Nagyszénás településen működő
a) egyesületek, civil szervezetek (önszervező közösségek, nonprofit szervezetek, közhasznú
szervezetek), amelyeket a törvényszék a pályázat benyújtásakor nyilvántartásba vett, és az
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket folytatják,
b) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény mellékletében szereplő bevett egyházak,
amelyeket a törvényszék a pályázat benyújtásakor nyilvántartásba vett,
c) alapítványok, közalapítványok, amelyeket a törvényszék a pályázat benyújtásakor
nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
(4) Egyedi kérelmet nyújthatnak be a Nagyszénás településen működő és a nem Nagyszénás
településen működő társadalmi szervezetek, alapítványok és közalapítványok.
(5) Egy szervezet egy évben egy pályázatot vagy egy kérelmet nyújthat be.
(6) A pályázaton nem indulhatnak és egyedi kérelemmel nem igényelhetnek támogatást pártok,
pártok szervezetei, munkavállalók érdekképviseleti és érdekvédelmi szervei és önkormányzati
fenntartású intézmények
2.§
A rendelet célja
A társadalmi szervezetek, alapítványok és közalapítványok társadalmi szerepvállalásának
segítése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, a közrend és közbiztonság
javítása, a lakosság biztonságérzetének fokozása, a helyi szervezet közéletre gyakorolt
hatásának növelése a közművelődés, a kultúra, a hagyományőrzés és a vallás területén. Az
egészség, az épített és a természeti környezet védelme, a gyermekek és a fiatalok részvételének
biztosítása a civil társadalom életében, a hátrányos helyzetű csoportok problémáinak érdekében
támogatás közösségi programok és rendezvények szervezéséhez.
3.§
A pályázat benyújtásának szabályai
(1) A pályázati felhívást az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Képviselő-testület által erre a pályázati célra kiadott
a 2. melléklet szerinti pályázati adatlap kitöltésével nyújtható be, az abban foglalt tartalmi és
formai követelményekkel.
(3) A pályázati felhívást és pályázati adatlapot az önkormányzat honapján és hirdetőtábláján

meg kell jelentetni.
(4) A rendeletben meghatározott célokra pályázati eljárás nélkül is kérhető támogatás a
polgármesteri keret terhére.
4.§
Döntés a pályázatról
(1) A pályázatokról a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a képviselő-testület, a
polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások odaítéléséről a polgármester dönt, melyhez
a Pénzügyi Bizottság véleményét kérheti.
(2) A pályázat elbírálásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) A szervezet célja és hatékonysága
b) A szervezet előző évi társadalmi aktivitása és tárgyévi tervei.
c) Együttműködés más szervezetekkel, intézményekkel.
d) A szervezet a pályázat benyújtását megelőző két évben az önkormányzattól kapott
pénzbeli támogatással megfelelően elszámolt-e.
e) Az igényelt támogatás összhangban áll-e a megfogalmazott szükségletekkel.
(3) Nem részesíthető támogatásban a szervezet, ha:
a) a korábban kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,
b) a korábban kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően
használta fel,
c) a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXX. törvény 6.§-ban meghatározott összeférhetetlenség áll fenn,
d) 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása van,
e) csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.
f) a pályázat benyújtásának évében részesült a rendelet hatálya alá tartozó támogatásban.
5.§
A támogatás formái
A pályázat nyertese legfeljebb 50.000 Ft pénzbeli támogatásban vagy 50.000,- Ft
összeghatárig az önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű igénybevételében részesülhet
az önkormányzat gépjármű-üzemeltetési szabályzatában foglaltak szerint.
6.§
támogatás felhasználása
(1) A képviselő-testület által megítélt támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel
szerződést kell kötni.
(2) A pályázó szervezet az elnyert támogatást csak a pályázatban megjelölt tevékenységre
fordíthatja, a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek
tovább nem adhatja.
(3) A támogatás a támogatási szerződéstől eltérő célra csak akkor használható fel, ha ahhoz a
képviselő-testület hozzájárult.
7.§
Az elszámolás
A támogatott szervezet az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyév december 31. napjáig
köteles leszámolni
8.§

Záró rendelkezés
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nagyszénás, 2015. március 24.
Nyemcsok János
polgármester

dr. Füvesi Gábor
jegyző

Kihirdetve 2015. március 25-én.

dr. Füvesi Gábor
jegyző

1.melléklet a 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
Pályázati felhívás
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata elismerve a társadalmi közérdeket megvalósító
szervezetek jelentőségét, pályázati támogatást nyújt ezen szervezetek programjainak
megvalósítására.
A pályázatot a pályázati adatlapon a kötelező mellékletekkel együtt a Nagyszénási Polgármesteri
Hivatalhoz lehet benyújtani:
a) postai úton az 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. címre,vagy
b) elektronikus küldeményként a nagyszenas@globonet.hu e-mail címre, vagy
c) személyesen a Nagyszénási Polgármesteri Hivatal titkárságán.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) társadalmi szervezet – kivéve az önszervező közösséget -, alapítvány és közalapítvány esetén:
aa) A szervezet létezését bizonyító, a szervezet vezetője által hitelesített 30 napnál nem régebbi
dokumentum másolata. Nem szükséges új bírósági dokumentum beszerzése, a szervezetnél lévőt
kell hitelesítenie a szervezet vezetőjének.
ab) Az előző évről szóló számviteli beszámoló fénymásolati példánya. A számviteli beszámoló
kötelező tartalma: a tárgyévet megelőző évi mérleg és eredmény-levezetés, kiegészítő melléklet.
b) önszervező közösség esetén:
ba) A közösség legalább egy éves működését igazoló dokumentumok (munkaterv, programok,
fényképek, előző évi költségvetési beszámoló stb.)
bb) Ha korábban önkormányzati támogatást kapott a közösség, akkor annak felhasználásáról szóló
beszámoló.
A pályázat benyújtási határideje: 20......... év. …....................... hó ............... nap.
A pályázatokat a képviselő-testület a 20......................... év …...................... hó …......... napján
megtartott nyilvános ülésén bírálja el.
A pályázók között felosztható összeg: …......................... Ft.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb feltételek:
a) Pénzbeli támogatás esetén a pályázatban csak a tárgyév január 1- december 31. közötti időszakra
vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig
meg kell történnie.
b) Gépjármű használata esetén a program megvalósulását igazoló dokumentumokat a programot
követően, a tárgyév december 31-ig kell benyújtani.
A támogatás a döntés meghozatalát követően közzétételre kerül a www.nagyszenas.hu honlapon, a
Nagyszénási Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Nagyszénás újságban az alábbi adatokkal:
a) a támogatott szervezet megnevezése,
b) a támogatás célja
c) a támogatás összege,
d) a támogatási program megvalósítási helye.
Nagyszénás, …............ év …............................... hó …..... nap.
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

Iktatószám:_______________________
Érkezett: 201…..____________________

Pályázati felhívás társadalmi szervezetek

támogatására
P Á LY Á Z AT I A D AT L A P
A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzattal való
partneri kapcsolat előmozdítása, a közrend és közbiztonság javítása, a lakosság
biztonságérztének fokozása, a helyi szervezet közéletre gyakorolt hatásának növelése a
közművelődési, kulturális, hagyományőrzés, vallás területén. Az egészség, az épített és a
természeti környezet védelme, a gyermekek és a fiatalok részvételének biztosítása a civil
társadalom életében, a hátrányos helyzetű csoportok problémáinak megoldása
érdekében támogatás közösségi programok és rendezvények szervezéséhez ….. évben.

1./ A pályázat címe:.............................................................................................................
2./ A pályázó adatai:
Neve: .............................................................................................................................
Címe:………….............................................................................................................
Adószáma (ha rendelkezik vele a pályázó) :.................................................................
Képviselő neve: ............................................................................................................
Tel. szám, e-mail:….........….........................................................................................
3./ A témafelelős:
Neve:.................................................................................................................................
Telefonszáma:..................................................................................................................
4./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai(ha rendelkezik vele a pályázó):
A számlavezető pénzintézet adatai: .............................................................................
Neve:…………………………………………………………………………….........

Címe:.............................................................................................................................
Bankszámlaszáma: .......................................................................................................
5./ A program célja ….................................................................................................
......................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
….................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
….........................................................( igény esetén mellékletben bővíthető, max. 1 oldal).
6./ A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) .....................................
………………………………………………………………………………………..
7./ A pályázandó támogatás formája: (aláhúzással jelölje)
 A pályázó által szervezett programok, rendezvények költségeihez vissza nem
térítendő támogatás.
 Támogatás a civil szervezet működési költségeihez terembérlet és az ahhoz
kapcsolódó rezsiköltség.
 Természetbeni támogatás: az Önkormányzat tulajdonát képező busz használata a
pályázaton nyert támogatás mértékéig.
8./A program tervezett költsége:
Költségnem

Összesen:

Teljes költség

saját forrás

igényelt támogatás

Igényelt támogatás összesen: .................................
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és
információk a valóságnak megfelelnek.
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat
megvalósításával azonos célra.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással Nagyszénás
Nagyközség Önkormányzata felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok.

Nagyszénás, 201... …………….…........
…......................................................
Pályázó civil szervezet
cégszerű aláírása / bélyegzője

Az

adatlapot

számítógéppel,

betűkkel kérjük kitölteni!

ennek

hiányában

olvashatóan,

nyomtatott

