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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2016. március 3-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy:  A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló  

rendelet megalkotása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete eddig nem alkotott rendeletet a civil szervezeteknek 
nyújtható önkormányzati támogatások szabályairól, melynek pótlása elengedhetetlen a 
jogszabályi előírások betartása érdekében. 
 

Általános indokolás 
 
2011. decemberében jelent meg és lépett hatályba az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény (a továbbiakban: civil törvény), amely jelentősen érinti a civil szervezetek 
működésének és támogatásának rendjét. A civil törvény értelmező rendelkezései szerint 
költségvetési támogatás az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem 
pénzbeli juttatás, amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét 
program megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezet működtetése 
érdekében nyújt. Költségvetési támogatásként jelöli a pályázat útján, valamint egyedi 
döntéssel kapott költségvetési támogatást. Jelen előterjesztésnek a tárgya a pályázat útján 
elnyerhető támogatások rendjének szabályainak megalkotása. 
 
Településünkön eddig is támogattuk a civil szervezeteket, melynek keretét a költségvetési 
rendelet határozta meg. A támogatásról a képviselő-testület döntött. 
 
A szabályok megváltozása és a hiányzó önkormányzati szabályozás miatt szükséges egy 
olyan rendelet megalkotása, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatási feltételeit, a 
pályázati rendszert, a támogatás felhasználásának és elszámolásának módját, az ellenőrzés 
szabályait. A támogatás feltételeit és a támogatandó tevékenységeket az önkormányzatnak 
kell meghatároznia, a civil törvény erre vonatkozóan részletszabályokat nem tartalmaz. 
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Az egységes jogi szabályozás következtében a civil szervezetek számára átláthatóbbá válik 
az önkormányzat támogatási rendszere. 
 

Részletes indokolás 
 
1. §-hoz 
A képviselő-testület által a civil szervezetnek juttatható pénzbeli támogatás lehetőségéről 
rendelkezik. Előírja, hogy a támogatási célokra felhasználható összeg mértékéről a 
költségvetési rendeletben kell dönteni. 
A (3) bekezdés meghatározza, hogy mely civil szervezet részesíthető támogatásban. 2012. 
január 1-jét követően az államháztartás alrendszereitől, így az önkormányzatoktól juttatott 
támogatásokból a jövőben csupán azok a nyilvántartásba vett, bejegyzett civil szervezetek 
részesülhetnek, akik a törvényben meghatározott módon beszámolójukat az Országos 
Bírósági Hivatal részére benyújtották és letétbe helyezték, ezért ez a rendeletbe szabályként 
beépül (civil tv.75. § (1) bekezdés).  
Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a civil szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha 
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan feladatellátásra vagy 
olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyi lakosok érdekeit szolgálja. 
 
2-3. §-hoz 
A civil szervezetek működéséhez és rendezvényeihez szükséges kiadásának támogatással 
történő finanszírozását szabályozza, és meghatározza, hogy mely költségek vehetők 
figyelembe. 
 
4-5. §-hoz 
A pályázat kiírásáról, a pályázati felhívás és a benyújtott pályázat kötelező adattartalmáról 
rendelkezik. Egy pályázati felhívás keretében több pályázat kerül kiírásra. 
 
6. §-hoz 
Támogatási szerződés megkötéséről rendelkezik. 
 
7. §-hoz 
Az elszámolással kapcsolatos kötelezettségekre tartalmaz szabályokat.  
 
8. §-hoz 
A civil szervezetek részére biztosított támogatásról készült tájékoztató az önkormányzat 
honlapján történő közzétételét rendeli el az adattartalom meghatározásával együtt. 
 
9. §-hoz 
A rendelet hatálybalépést határozza meg. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
….. önkormányzati rendelete 

a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 
 

Tervezet 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott, nyirádi székhelyű 
egyesületek és alapítványok (a továbbiakban együtt: civil szervezet) számára pályázati eljárás 
keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő pénzbeli 
támogatást nyújthat. A támogatás e rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlapon 
igényelhető. 
 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetési rendeletében dönt a támogatási 
célokra felhasználható költségvetési pénzeszköz mértékéről, és elkülöníti a felosztható 
keretet. 
 
(3) Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet 
nem folytat, és a nyirádi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a 
támogatást. 
 
2. § (1) Pályázat alapján a civil szervezetek éves működési kiadásaik finanszírozásához 
támogatásban részesíthetők. 
(2) Működési kiadásnak csak az a költség tekinthető, amely az alapító okiratban meghatározott 
célok megvalósítását közvetlenül szolgálja. 
(3) Működési kiadás különösen: 

a) a székhely fenntartásával, működtetésével kapcsolatos költségek, 
b) a működéshez szükséges irodatechnikai berendezések, azok karbantartása, 
javítása, 
c) a civil szervezet tevékenységét ismertető kiadvány, honlap készítése, 
d) bankköltség, 
e) a működéssel együtt járó útiköltségek, ülésekkel kapcsolatos kiadások, vagy 
f) a működéshez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel kapcsolatos 
költségek, kivéve a munkabért és közterheit, és a megbízási díjakat. 

 
3. § Pályázat alapján a civil szervezetek a szervezet gondozásában Nyirádon élő emberek 
számára szervezett rendezvényeik, programjaik finanszírozásához támogatásban 
részesíthetők. A Képviselő-testület csak olyan kezdeményezést támogat, amely szerepel a 
pályázó civil szervezet alapító okiratában meghatározott célok között. 
 
4. § A költségvetési rendeletben meghatározott pályázati alap felosztása céljából pályázat 
kiírására kerül sor az önkormányzat éves költségvetési rendeletének elfogadását követően.  
 
5. § (1) A pályázati felhívást nyilvánosan meg kell hirdetni az önkormányzat honlapján és a 
település hirdetőtábláin. 
 
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázat címét és célját, 
b) a rendelkezésre álló keretösszeget, 
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c) a pályázaton igényelhető támogatás mértékét, a finanszírozás módját, 
d) a pályázók körét, 
e) a pályázat kezelőjét, 
f) a benyújtás és az elbírálás határidejét, 
g) a pályázati feltételeket, 
h) a pályázati csomag elérhetőségét és  
i) a pályázati tanácsadás lehetőségét. 

 
(3) A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázó nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét, a bírósági 
nyilvántartásba vétel számát, 
b) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági 
igazolást, 
c) a pályázó pénzintézetének megnevezését, számlaszámának megjelölését, 
d) az elérni kívánt pályázati cél leírását, 
e) az igényelt támogatás összegét, 
f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, 
g) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját, 
h) a pályázati cél költségvetés tervezetét és 
i) a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról. 
 

(4) Hiányos pályázat esetén hiánypótlásra lehetőséget kell adni. Hiánypótlásra a felszólítást 
követő 5 munkanapon belül, írásban van lehetőség. A pályázati kiírásnak nem megfelelő 
pályázat érvénytelen. 

(5) Az érvényes pályázatok elbírálásáról a rendelkezésre álló pénzösszeg mértékéig a 
Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján, a soron következő ülésén, de 
legkésőbb a benyújtási határidőt követő 60 napon belül határozattal dönt. Az elbírálási 
szempontokat az adott pályázati kiírások tartalmazzák. 
 
(6) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (a továbbiakban: jegyző) a Képviselő-
testület döntése alapján a pályázókat a pályázat eredményéről értesíti. 
 
6. § A támogatás a döntést követően elkészített és aláírt támogatási szerződés alapján 
biztosítható. 
 
7. § (1) A támogatásokra elfogadott előirányzatot az önkormányzat a likviditási helyzetétől 
függően több részletben is folyósíthatja. 
 
(2) A támogatott a támogatásról a megvalósított pályázati cél befejezését követő 30 napon 
belül, de legkésőbb a tárgyév december 20-ig tételesen köteles elszámolni. Az elszámolást a 
jegyző részére kell benyújtani, aki az elszámolást ellenőrzi. 
 
(3) Az elszámolásra kötelezettnek a számlákat záradékolnia kell. A záradékolás során a 
számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy a számlán szereplő tételek kizárólag Nyirád 
Község Önkormányzata felé kerültek elszámolásra, majd a számlát a záradékolást követően 
kell fénymásolni. Az elszámoláshoz a záradékolt számlák hiteles másolatát csatolni kell. 
 
(4) Nem részesíthető a továbbiakban önkormányzati támogatásban az egyéb 
jogkövetkezmények mellett az a támogatott civil szervezet, amely korábbi pályázatában 
valótlan adatot szolgáltatott, a kapott támogatást a pályázatában megjelölt céltól eltérően 
használta fel, a támogatási szerződésben foglaltakat nem tartotta be, vagy elszámolási 
kötelezettségének nem tett eleget. 
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(5) A támogatási szerződésben az elszámolási kötelezettség elmulasztása vagy a céltól eltérő 
felhasználás esetére vonatkozó visszafizetési kötelezettséget ki kell kötni. 
 
8. § (1) A civil szervezetek részére biztosított támogatásokról a jegyző tájékoztatót készít, 
melyet közzé tesz az önkormányzat honlapján. 
 
(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell: 

a) a támogatott szervezet megnevezését, 
b) a támogatás célját és 
c) a támogatás összegét. 

 
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Nagy Gábor  Lovasi Erika 
 alpolgármester  jegyző 
 
 
 

1. melléklet 
a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 

….. önkormányzati rendelethez  
 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET NEVE:           

 

SZÉKHELYE:            

 

HIVATALOS KÉPVISELŐ NEVE, CÍME:         

 

                

 

Telefon, e-mail:                

 

Szervezeti, működési forma (pl. egyesület):        

 

Bírósági bejegyzés dátuma, száma:         

 

Adószám:                  
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Pályázó számláját vezető bank megnevezése és bankszámla száma:  

 

             

 

A pályázat tárgya (kiírás szerint): (Jelölje x-szel a megpályázott célt) 

 

Alapítványok, egyesületek esetében: 

A) Működési támogatás     igényelt támogatás: ________  ____Ft 

B) Kulturális programok    igényelt támogatás: _____________Ft 

C) Helyi rendezvények      igényelt támogatás: _____________Ft 

 

Sportegyesületek esetében: 

A) Működési támogatás     igényelt támogatás: _____________Ft 

B) Helyi sportrendezvények    igényelt támogatás: _____________Ft 

C) Nagyobb tömegeket mozgató 
     amatőr jellegű helyi rendezvények  igényelt támogatás: _____________Ft 

 

A cél megvalósításához szükséges teljes összeg:     __ Ft 

 

A rendelkezésre álló saját- és egyéb forrás összege:     __ Ft 

 

A támogatással megvalósítani tervezett pályázati cél költségvetés tervezete: 

 

 

A pályázati cél rövid leírása: 

 

 

A pályázati cél megvalósulása esetén érintett nyirádi lakosok száma:    

 

A megvalósítás kezdő és befejező időpontja:      __  
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Nyilatkozom, hogy a pályázati kiírás szerinti feltételeket megismertem és elfogadom. 

 

Nyirád, 20 ………………………………… 

 

            

      a pályázó szervezet képviselőjének aláírása 

 
 
 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17. §-a szerint: „17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 

 
A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló rendelet tervezetében 
(a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt 
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet pontosan szabályozza a civil szervezetek támogatásának feltételeit, így 
még átláthatóbbá válik a támogatás rendszere. 
A Tervezet az elmúlt évek költségvetési kiadásaihoz képest jelentősebb gazdasági és 
költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei 
nincsenek. 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet adminisztratív terheket egyrészt a pályázók felé keletkeztet, mivel a 
pályázathoz és az elszámoláshoz is több dokumentum benyújtása lesz szükséges, 
másrészt a hivatal dolgozói felé, akik a pályázati eljárás és az elszámoltatás során 
közreműködnek. 
 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotásának szükségességét az államháztartásról szóló törvény és 
végrehajtási rendelete, valamint a civil törvény szabályai teszik szükségessé. 
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c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 
 

Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására 
 

Tervezet  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat 
költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére 

 
1. Támogatási cél: 
 
Pályázat alapján a civil szerveztek részére támogatás nyújtható  

a) a működési kiadásaik finanszírozásához, 
b) a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához, 
c) hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások 

fedezéséhez. 
 
2. Támogatási keretösszeg: ………………. Ft 
 
3. Az igényelhető támogatás mértéke: ……………… Ft 
 
4. Pályázatot nyújthat be: 
 
A Nyirád község közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság. 
 
5. A pályázat benyújtásának módja: 
 
A pályázatot Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) … önkormányzati rendelete 1. melléklete szerinti pályázati adatlapon, a 
pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Nyirád község 
polgármesteréhez címezve az átvételt személyesen igazoltatva, vagy ajánlott postai 
küldeményként. 
A pályázati adatlap beszerezhető a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: 
Hivatal), vagy letölthető a www.nyirad.hu internetes honlapról. 
 
6. Kötelező mellékletek: 
 

a) a civil szervezet törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat 
száma; 

b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának 
a szervezet vezetője által hitelesített másolata; 

c) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett 
köztartozása nincs; 

d) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott 
eljárás ellene nincs folyamatban; 

e) a szervezet 2016. évi költségvetése; 
f) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági 

igazolás (amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll 
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rendelkezésre, a pályázó köteles adott év május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a 
támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként került 
rögzítésre); 

g) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Nyirád Község Önkormányzatát 
a rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel. 

 
7. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 
 

Hiánypótlásra a felszólítást követő 5 munkanapon belül, írásban van lehetőség. A pályázati 
kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelen. 

 
8. A pályázat elbírálása 
 
A benyújtott pályázatokat a polgármester véleményezi, a támogatás odaítéléséről a Képviselő-
testület dönt a pályázat benyújtását követő soros ülésén.  
 
A Képviselő-testület csak olyan kezdeményezést támogat, amely szerepel a pályázó alapító 
okiratában meghatározott célok között. 
 
Az elbírálás szempontjai:  

a) a formai követelményeknek való megfelelés (kötelező dokumentumok, nyilatkozatok 
mellékletek megléte), 

b) a költségvetés realitása, arányossága, 
c) a pályázati cél a nyirádi lakosság milyen széles körét érinti. 

 
A pályázat eredményéről a döntést követő 15 napon belül a pályázók írásban értesítést 
kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg 
tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról. 
 
9. A pályázati támogatás igénybevétele: 
 
A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat támogatási szerződést köt, melyet 
követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél 
Nyirád község hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés 
aláírását követő 15 napon belül. 
A támogatásokra elfogadott előirányzatot az önkormányzat a likviditási helyzetétől függően 
több részletben is folyósíthatja. 
 
10. A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje: 
 
A támogatás kifizetésére, elszámolására a Képviselő-testületnek a civil szervezeteknek 
nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló …. önkormányzati rendeletében és a 
támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók. 
A pályázó a rendezvényein Nyirád Község Önkormányzatát támogatóként tüntette fel. 
A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számadást köteles adni a támogatási 
szerződésben megjelölt határidőig és módon. A számadást a Hivatal jegyzőjéhez kell 
benyújtani, aki a számadást a jogszabályi előírások alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés 
eredményéről a támogatott szervezet írásban értesítést kap. 
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11. Konzultáció 
 
A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget a polgármester biztosít ügyfélfogadási 
időben, személyesen. 
 
12. Záradék: 
 
A pályázati kiírást Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ……….. határozatával 
hagyta jóvá. 
 
Nyirád, 2016. …………………. 
 
 Nagy Gábor  Lovasi Erika 
 alpolgármester  jegyző 
 
 
 
 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-, 
valamint a pályázati kiírás tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Nyirád, 2016. február 29. 
 
 
 
 
  


