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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a
községben működő civil szervezetek az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,
ezért  a  civil  szervezetek  átláthatóbb és  kiszámíthatóbb működéséhez  pénzügyi  támogatást
nyújt.  A  pénzügyi  támogatás  célja  a  civil  társadalom  erősítése,  a  civil  szervezetek
pártpolitikától mentes konkrét társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a
civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati
feladatok  hatékonyabb  ellátása  érdekében.  A kitűzött  célok  elérése  és  a  civil  társadalmi
önszerveződés elősegítése érdekében Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi szabályzatot alkotja:

  

I.

A szabályzat célja

 

(1)  Magyarországon  bírósági  nyilvántartásba  vett  Kenderesi  székhelyű,  illetve  országos,
regionális,  megyei  szervezet  Kenderesi  szervezettel  is  rendelkező  civil  szervezetei
számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy
természetbeni támogatás biztosítása.

(2) Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lehetőséget biztosít a támogatásra és
elvárja,  hogy  a  településen  működő  valamennyi  civil  szervezet  és  civil  társaság
kapcsolatot tartson és együttműködjön a település önkormányzatával.

(3)  Elvárja,  hogy  a  pályázatokon  megjelölt  rendezvényekről,  annak  időpontját  megelőző
legalább  30  nappal  előre  hírt  adjon,  majd  a  megvalósulást  követően  is  biztosítsa  a
nyilvánosságot, (összefoglaló készítése, a helyi újságba, ill. a honlapra.).

 

II.

A szabályzat hatálya

(1)  A szabályzat hatálya alá tartoznak
 a) azon legalább 10 főt elérő  taglétszámmal rendelkező civil szervezetek, civil társaságok

(kivéve a pártok, tömegmozgalmak, az intézményhez kötődő munkaadói és munkavállalói
érdekképviseleti  szervezetek,  valamint  a  biztosító  egyesületek),  amelyek  Tiszatenyői
székhellyel  működő,  bíróságnál  a  kérelem benyújtását  megelőző  legalább  2  hónappal
nyilvántartásba  vett,  és  az  alapító  okiratuknak/alapszabályuknak  megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják.

 b)  fentiek  hiányában rendszeres  helyi közéleti  tevékenységet  igazolni  tudó civil  társaság,
amely előző évi tevékenységével már bizonyította településünk életében betöltött szerepét,
értékét,  -  amelyek  csatolni  tudják  a  nyilvántartásba  vett,  adószámmal  és
bankszámlaszámmal  rendelkező  befogadó  szervezet  nyilatkozatát arra  vonatkozóan,
hogy a szervezet működik, és a támogatás utalását fogadja és az elszámoláshoz szükséges
dokumentumokat biztosítják.

(2) Nem támogathatók a civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény
vagy más jogszabály tiltja.



(3) Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a a közpénzekből
nyújtott  támogatások  átláthatóságáról szóló  törvény(  továbbiakban  Knyt.)  6.  §.  /1/
bekezdésében  meghatározott  összeférhetetlenség  fennáll,  vagy  akinél  a  pályázat
benyújtását követően  keletkezett  a  Knyt.  8.  §.  /1/  bekezdésében  foglalt  érintettségét
megalapozó körülmény, és annak közzétételét elmulasztotta.

(4)  Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely a beszámolóját, valamint 
közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatal 
részére nem nyújtotta be, nem helyezte letétbe a törvény előírásai szerint.

(5)  Nem támogathatók a civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény 
vagy más jogszabály tiltja.

      

III.

Támogatás igénylése

 

A támogatás igénylése történhet:

 - civil szervezetek kérelmére

 - a képviselő-testület tagjainak kezdeményezésére

 

IV.

A civil szervezetek támogatásának módjai

 

(1)  Az Önkormányzat a civil szervezetek pénzügyi támogatásának forrását a mindenkori 
éves költségvetésében biztosítja, amennyiben pénzügyi helyzete azt lehetővé teszi.

            

(2)  A természetbeni támogatás módja ingyenes vagy kedvezményes helyiséghasználat, 
illetve más, a működést segítő ingyenes, illetve kedvezményes szolgáltatás lehet.

V.

A támogatási igények elbírálásának rendje

 

(1)  a)  A  „Támogatások,  civil  szervezetek  támogatása”  keret  terhére   támogatás  iránti
 kérelmek   minden év május 31-ig nyújthatóak be a polgármesternek címezve. 

A kérelmeket a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el.

      b) A benyújtandó anyagok:

1. támogatási kérelem/pályázati adatlap 

2. OBH igazolás 

3.  tervezett kiadás és bevétel összesítő 



4. közzétételi kérelem 

5. összeférhetetlenségi nyilatkozat 

6. (2)  Az  1./  pontban  szereplő  támogatási  kérelmek  tárgyában  a  Képviselő-testület  –  a
beszerzett  információk,  a  rendelkezésre  álló  keretösszeg,  a  kérelmezők  száma  és  a
támogatási célok fontossága alapján, azokat mérlegelve dönt.

Szükség esetén az igénylő a kérelem kiegészítésére felhívható.

(3) Az 1. pontban nevesített keretből az alábbi célokra nyújtható támogatás:

-         Civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

-         Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli 
rendezvények támogatása

-         Civil érdekképviseleti tevékenység támogatása

-         Határon túli magyarsággal való kapcsolattartás támogatása

 (4)  A Polgármester a Képviselő-testület döntését követő 8 napon belül írásban értesíti   a 
kérelmezőt  a támogatás odaítéléséről, vagy a kérelem elutasításáról.

Az értesítésnek tartalmaznia kell az arra való figyelmeztetést, hogy az odaítélt összeg csak
a  támogatási  célra  használható  fel,  valamint  azt,  hogy  az  önkormányzat  jogosult  az
összegek rendeltetésszerű felhasználását és a számadást ellenőrizni.

 

(5)  A  Polgármester  a  döntésről  szóló  értesítés  kézhezvételét  követő  30  napon  belül  a
támogatottal megállapodást köt, amely tartalmazza az értesítésben foglalt kötelezettségek
vállalását és az elszámolás rendjét.

 

       (6)  A megállapodást  a Polgármester és a támogatott írja alá 3 példányban. A felek által aláírt
megállapodásnak,  valamint  az  azt  alátámasztó  határozatnak  a  Polgármesteri  Hivatal
Pénzügyi  Osztályához  történő  továbbításáról  a  Polgármesteri  Hivatal  Titkársága
gondoskodik.

 

(7)  A  megállapított  támogatás  kiutalásáról  a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Osztálya  a
megállapodás aláírását követően intézkedik. A támogatás utalása az önkormányzat anyagi
helyzetéről függően, s a támogatottal történő egyeztetés alapján történhet egy összegben,
valamint több részletben is.

 

(8)  A támogatási  összeg  csak  abban  az  esetben  utalható,  ha  a  támogatott  az  5.  pontban
szereplő megállapodást megkötötte, s írásbeli nyilatkozatot arról, hogy 1 évnél régebbi
köztartozása  nem  áll  fenn,  sem  a  központi  adóhatóságnál,  sem  a  székhelye  szerinti
önkormányzati adóhatóságnál.

(9) A támogatott a juttatott összeg jogszerű, illetve rendeltetésszerű felhasználásáról szöveges
szakmai beszámolót és pénzügyi beszámolót, továbbá a záradékolt bizonylatok másolatát
köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának  a tárgyév december 31.  napjáig
benyújtani.



(10)  A támogatási  összeg  a  támogatás  megítélését  követően  ugyanazon  év  december  31.
napjáig használható fel.

 

(11)  Amennyiben  a  támogatott  a  juttatott  összeget  jogszabálysértő  módon  vagy  nem
rendeltetésszerűen használta fel, úgy a Képviselő-testület dönt

      -     a támogatott támogatásból történő kizárásáról, mely 2 évig terjedhet

-  a  támogatás  mindenkori  törvényes  késedelmi  kamattal  megnövelt  összegének
visszaköveteléséről, amelyet  a támogatott 8 banki napon belül az Önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára köteles teljesíteni, illetve

- a számadási kötelezettség teljesítéséig a további finanszírozás felfüggesztéséről

 

(12) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya naprakész nyilvántartást vezet a Képviselő-
testület  által nyújtott támogatásokról,  valamint a kizárt szervezetekről.

 

(13) Az Államháztartási törvény értelmében az Önkormányzat – mint  finanszírozó esetenként
a helyszínen is köteles ellenőrizni a támogatott szervezetek számára juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználását és a számadását.

 

(14) A támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatási
program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat hivatalos lapjában
vagy honlapján közzé kell tenni.

 

(15) Tartós és kizárólagos ingyenes helyiséghasználatba a képviselő-testület által jóváhagyott
haszonkölcsön  szerződés  alapján,  az  önkormányzati  feladatot  átvállaló  szervezetek
részesülhetnek.

 

(16)  Egyéb  civil  szervezet  –  a  Bizottság  döntése  alapján  –  kedvezményes  bérleti  díjban
/legfeljebb 50% erejéig/  részesülhet.  Ingyenes és rendszeres helyiséghasználatot  csak
kivételesen, indokolt esetben kaphatnak képviselő-testületi döntés alapján.

VI.

Záró rendelkezések

A szabályzat megismertetéséről a Jegyző gondoskodik. E szabályzat  2020. március 1. napján 
lép hatályba.

Kenderes, 2020. február 25.

                                                                                              Bogdán Péter
                                                                                               polgármester
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