
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 
 

a civil szervezetek támogatásának rendjéről 
 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 

1. Általános szabályok 
 

1. § (1) A rendelet célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt közfeladatokat1 is ellátó civil 
szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése érdekében a helyi civil 
szervezetek támogatásának szabályozása, a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. törvény 19. §-a és 3. 
számú mellékletének I. 16. pontja előírásainak megfelelően. 

(2) Az (1) bekezdésben leírtak szerinti közfeladatokat ellátó civil szervezetek részére 
az Önkormányzat jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, pénzügyi 
támogatást biztosít.  

(3) A támogatásként évente felhasználható előirányzat összegét az Önkormányzat 
tárgyévi költségvetéséről szóló rendelet állapítja meg. 
 
 

2. Támogatás iránti kérelem benyújtása 
 

2. § (1) Jelen rendelet alapján támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: pályázat) az 
1. § (1) bekezdés szerinti közfeladatot is végző, Hegykő községben székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező, ezek hiányában tevékenységét elsősorban Hegykő község 
lakossága érdekében ellátó, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja 
szerinti civil szervezet2, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező csoport (a 
továbbiakban együtt: civil szervezet) képviseletét ellátó magánszemély jogosult 
benyújtani. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feltételeknek megfelelő civil szervezet pályázata 
benyújtásának további feltétele, hogy a civil szervezet 

                                                 
1 a törvény vonatkozó felsorolását tájékoztatásul mellékeljük 
2 civil szervezet: a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – 
a párt kivételével –, valamint az alapítvány. Civil szervezet alatt az e törvény II–VI. és VIII–
X. fejezetében a civil társaságot, továbbá a VII–X. fejezetében a kölcsönös biztosító 
egyesületet és a szakszervezetet nem kell érteni 
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a) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól 
független;  

b) köztartozása, valamint az Önkormányzat felé fennálló tartozása nincs; továbbá 
c) az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó beszámolási 

kötelezettségét – az Önkormányzat által elfogadottan - teljesítette. 
33. § (1) Pályázatot kizárólag az 1. § (1) bekezdése szerinti közfeladat végzésére 

irányuló tevékenység támogatása iránt lehet benyújtani konkrét cél megjelölésével 
évente kétszer, március és augusztus hónapban, a rendelet függeléke szerinti adatlapon. 

(2) Az a civil szervezet, amelyik márciusban benyújtott pályázatát az Önkormányzat 
támogatásban részesítette, ugyanazon év augusztusában újabb pályázatot nem nyújthat 
be. 

4. § (1) A pályázathoz csatolni kell 
a) a civil szervezet létesítő okiratának másolatát; 
b) a civil szervezet bírósági bejegyzésének 30 napnál nem régebbi igazolását; 
c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő e jogosultságára 

vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát; 
d) a köztartozás mentességről szóló nyilatkozatot; 
e) a támogatandó tevékenység pénzügyi tervét (költségvetés). 
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában leírt dokumentumokat elegendő az első 

alkalommal benyújtott pályázathoz csatolni, amennyiben azok tartalmában az újabb 
pályázat benyújtásának időpontjában nem történt változás. Ebben az esetben a civil 
szervezet képviselője nyilatkozik a korábban benyújtott dokumentumokban szereplő 
adatok fennállásáról. 

5. § A pályázaton igényelhető támogatás összege legfeljebb kétszázezer forint. 
Amennyiben a civil szervezetnek a támogatott tevékenysége tekintetében általános 
forgalmi adó levonási joga van, a támogatásból általános forgalmi adó nem 
finanszírozható. 

6. § (1) A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, a Képviselő-testülethez címezve 
kell benyújtani a pályázat benyújtására meghatározott hónap utolsó napjáig személyesen 
a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy postai úton. Utóbbi esetben benyújtási 
határidőn a postára adás idejét kell érteni. 

(2) A pályázathoz az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot CD-n/DVD-n is 
mellékelni kell. 

 
 

3. A támogatási kérelmek elbírálása 
 

7. § A pályázatokat a Képviselő-testület a pályázati határidőt követő hatvan napon 
belül bírálja el.  

8. § (1) A pályázati támogatás és mértékének megállapítása során a Képviselő-testület 
figyelembe veszi  

a) a civil szervezet taglétszámát; 
b) az általa ellátott tevékenységgel érintett személyek létszámát; 
c) a községi rendezvényeken történő szerepvállalását; 
d) a civil szervezet rendezvényeinek, programjainak számát; valamint 

                                                 
3 megállapította a 4/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet 
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e) a megvalósításhoz biztosított önrész mértékét. 
(2) A Képviselő-testület a pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást is 

jogosult megállapítani. 
 
 

4. A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása 
 

9. § (1) A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt (a 
továbbiakban: támogatott). 

(2) A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követő tizenöt napon belül kerül 
sor. 

(3) Amennyiben a támogatás odaítélését és a szerződéskötést követően megállapítást 
nyer, hogy a támogatott nem jogosult a támogatás igénybevételére, úgy köteles a 
támogatás teljes összegét az Önkormányzat számlájára visszafizetni, az erről szóló 
felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.  

(4) A támogatási összeg kizárólag az igényelt és támogatási szerződésben rögzített 
célra használható fel a tárgyévet követő év január utolsó napjáig. 

(5) A támogatott az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év 
február utolsó napjáig köteles a megvalósulásról szakmai és pénzügyi beszámolót 
készíteni. A beszámolóhoz csatolni kell az eredeti bizonylatokat, számlákat (a 
továbbiakban együtt: elszámolás), amelyeket ellenőrzést követően a támogatott 
visszakap.  

(6) A fel nem használt támogatási összeget támogatott az elszámolás benyújtásával 
egyidejűleg köteles az Önkormányzat részére visszafizetni. 

(7) A Képviselő-testület harminc napon belül dönt a szakmai és pénzügyi beszámoló 
elfogadásáról. 
 
 

5. Záró rendelkezések 
 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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függelék a 3/2013.(IV. 6.) önkormányzati rendelethez 

 
Pályázati adatlap4 

 
 
1. Pályázó megnevezése: 
 

 

 
2. Pályázó címe (székhelye): 
 

 

 
3. Kapcsolattartó neve: 
 
4. Címe: 
 
5. Telefonszáma: 
 
6. E-mail címe: 
 

 

 
7. Pályázat címe:  
 
 

 

 
8. Igényelt támogatás összege Ft-ban: 
 

 

 
9. Megvalósításhoz biztosított önrész 

összege Ft-ban: 
 

 

 
10. Támogatni kívánt konkrét cél bemutatása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 elektronikusan kitöltendő 
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11. A pályázattal érintett közfeladat megjelölése (a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint): 

 
 
 
12. A szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása (ennek 

során térjen ki  
- a szervezet által ellátott tevékenységgel érintett személyek létszámára;  
- a szervezet községi rendezvényeken történő szerepvállalására;  
- a szervezet rendezvényeinek, programjainak számára): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum, aláírás 

 
 

a pályázó képviselőjének aláírása 
 

 
 
Csatolandó mellékletek: 

a) a civil szervezet létesítő okiratának másolata; 
b) a civil szervezet bírósági bejegyzésének 30 napnál nem régebbi igazolása; 
c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő e jogosultságára 

vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata; 
d) a köztartozás mentességről szóló nyilatkozat; 
e) a támogatandó tevékenység pénzügyi tervét (költségvetés); 
f) az adatlapot tartalmazó CD/DVD. 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
 
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok különösen: 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 
rovar- és rágcsálóirtás); 
6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása; 
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – 
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
16. nemzetiségi ügyek; 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 


