Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatásának rendjéről
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület elismeri és jelen rendelet keretei között támogatja, különösen a
kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális ellátás, továbbá a természeti és épített
környezet megóvása, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a közbiztonság javítása, a
művészetek és a hagyományápolás, valamint a sport terén végzett tevékenységet.
(2) Jelen rendelet alkalmazásában civil szervezet:
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 6.§ a)-c) pontja alapján létrejött jogi
személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet,, egyesület, alapítvány(kivéve: párt,
munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító
társaság, magánnyugdíj-pénztár, egyház),
b) jogi személyiséggel nem rendelkező civil társaság (klub, baráti kör, stb.).
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végző civil
szervezetek számára elszámolási kötelezettséggel, céljelleggel vissza nem térítendő
támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújthat.
2. §
A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg a civil szervezetek
részére céljelleggel juttatott pénzbeli támogatások összegét.
3. §
(1) A civil szervezeteknek, tárgyév március 15. napjáig, pénzbeli támogatás iránti
pályázatokat kell benyújtani, a 1. melléklet szerinti pályázati kiírás és a 2. melléklet szerinti
pályázati dokumentáció szerint, „pályázat helyi civil szervezet támogatására” megjelöléssel, a
Képviselő-testületnek címezve.
(2) A 2. melléklet szerinti pályázati kiírásnak, a tárgyév január 15. napjáig, az Önkormányzat
honlapján történő megjelentetéséről, a Polgármester gondoskodik.
(3) Egy civil szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
(4) A pályázati adatlap mellé csatolni szükséges:
a) a civil szervezet tárgyévi terveinek bemutatását,
b) a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,
c) a támogatás felhasználására vonatkozó részletes költségvetést, pénzügyi tervet,
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d) az önrész mértékét,
e) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
f) a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról;
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
h)a pályázó nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXIX. törvény 6. §-ában
meghatározott összeférhetetlenség és 8.§-ában meghatározott érintettség esetleges
fennállásáról.

4.§
(1) Kivételes esetben, a pályázati határidő leteltét követően is nyújthat be támogatási kérelmet
a civil szervezet, ha a pályázati kiírás időpontjában, a támogatással érintett cél nem volt
ismert, nem volt tervezhető, és amely cél megvalósítása nem tűr halasztást.
(2) Az év közben keletkező támogatási igények alapján, a Képviselő-testület a költségvetési
rendeletben biztosított tartalék terhére, vagy pénzeszköz átcsoportosítás révén állapíthat meg
támogatást.
5.§
(1) A Képviselő-testület dönt a pályázatok érvényességéről illetve a támogatási összeg
mértékéről.
(2) A Képviselő-testületi döntés pályázókkal történő közléséről és a támogatási szerződés
megkötéséről, a polgármester gondoskodik, a döntést követő 15 napon belül.
(3) A támogatási szerződés mintáját a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A támogatási összegek folyósításáról, a szerződésben meghatározott határidőben, a
polgármester gondoskodik.
6. §
(1) A civil szervezet a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. E
kötelezettségének, a célok megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet
követő év január 31-ig tehet eleget, a rendelet 4. mellékletében szerinti nyomtatványon.
(2) Amelyik civil szervezet a 6. § (1) bekezdésében meghatározott határidőre, az előző évi
tevékenységéről nem számol el, a képviselő- testület a tárgyévi pályázatát érvénytelennek
nyilvánítja, és nem kap támogatást.
(3) Különös méltánylást érdemlő esetben, a Képviselő-testület írásban engedélyezheti a
későbbi elszámolást, mely alapján január 31. napjától számítva legfeljebb 60 naptári nap
haladékot kaphat elszámolása benyújtására. Amennyiben a civil szervezet ezen határidőt
elmulasztja, a Képviselő testület a tárgyévi pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, és nem
részesülhet támogatásban.
(4) Az elszámolás során benyújtott bizonylatoknak meg kell felelnie az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvényben foglaltaknak.
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(5) A támogatott köteles a kapott teljes összeg felhasználásáról elszámolni; a támogatásról a
támogatott nevére szóló számlákkal, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell
elszámolnia, a számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy: ,,a számlán szereplő tétel(ek)
(vagy ebből ....Ft) Demjén Község Önkormányzata felé elszámolva a ……. számú támogatási
szerződésre”, melyet a támogatott aláírásra jogosult képviselője az aláírásával hitelesít és a
hitelesített másolatot kell az elszámolásként benyújtani.
(6) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról, a pénzügyi elszámoláson kívül,
köteles fényképekkel illusztrált szakmai beszámolót is benyújtani a Képviselő-testület
részére.
(7) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.
(8) Amennyiben a Képviselő-testület az elszámolást vagy annak egy részét nem fogadja el, a
támogatás egészének vagy egy részének visszafizetéséről határoz.
7.§
(1) A civil szervezetek részére megállapított támogatás összegét valamint annak célját, az
Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közzétételről, a Polgármester gondoskodik. A
közzététel határideje pályázat odaítéléséről szóló Képviselő-testületi döntést, valamint a
pénzügyi elszámolást követő 15 nap.

8.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését
követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.
(2) A 2019. évben a 1.§ (3) bekezdésében meghatározott pályázati kiírás Önkormányzat
honlapján történő megjelentetésének határideje április 5. napja és a pályázatok benyújtásának
határideje 2019. április 20. napja.
(3)Hatályát veszti Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, az Önkormányzat
által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának szabályairól
szóló 25/2007.(XII.20.) önkormányzati rendelete.
Demjén, 2019. március 27.
Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2019. március 28.
Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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1. melléklet a 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

Pályázati felhívás

Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet:
A civil szervezetek ….. évi pénzügyi támogatására
A támogatás időtartama: a tárgyévi költségvetési év
A pályázati anyag összeállításához kérjük, tekintsék át a civil szervezetek
támogatásának rendjéről szóló … önkormányzati rendeletben
(továbbiakban: Rendelet) foglaltakat.
A pályázati adatlap letölthető a www.demjen.hu oldalról.
A pályázatok benyújtása: A pályázatokat a Demjén Község Önkormányzata
Képviselő-testületének címezve kell benyújtani írásban, a Rendelet 2.
mellékletében foglalt pályázati dokumentáció szerint, a szükséges
mellékletekkel együtt.
A borítékra írják rá: „Pályázat civil szervezet támogatására ”
A benyújtási határidő: a tárgyév március 15. napja
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.

Fodor Géza
polgármester
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2. melléklet a 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
a civil

szervezetek …. évi pénzügyi támogatásához
ADATLAP

A civil szervezet neve:
A civil szervezet székhelye:
telefon- és faxszáma:
A szervezet jogállása
(közhasznú, nem közhasznú, kiemelten
közhasznú)
alapítvány/egyesület/társadalmi szervezet
A civil szervezet adószáma:
A bírósági bejegyzésről szóló végzés száma, kelte:
Képviselőjének neve:
címe:
telefonszáma, e-mail címe:
Legjellemzőbb tevékenységi köre:
A civil szervezet számlavezető bankjának
megnevezése:
A civil szervezet bankszámlaszáma, ahova a
támogatás átutalását kéri:
A tevékenységben érintettek köre: melynek
tartalmaznia kell a támogatásban résztvevő
szervezet tagjainak számát, kiemelve ebből a
demjéni tagok számát:
Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást
Demjén Község Önkormányzatától?
Az előző évben kapott támogatás összege:
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Az előző évben kapott támogatás pénzügyi
elszámolása megtörtént - e:

... ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI FORRÁSOK (BEVÉTELEK)
ÖSSZEG

MEGNEVEZÉS
1. Saját forrás
2. Más támogatótól kapott támogatás
3. Egyéb forrás
4. Jelen pályázaton igényelt támogatás összege
ÖSSZESEN (=1+2+3+4)

Demjén, ………év …………………hó ……nap

………………..………………………….
(a szervezet képviselőjének aláírása, cégszerű aláírás)
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NYILATKOZAT
a pályázati feltételek elfogadásáról

Pályázó adatai:

Név:

……………………………….………………………………………………...

Székhelye:

……………………………….…………………………………………

Telephelye:

……………………………….…………………………………………

Képviseli:

……………………………….…………………………………………

Adószám/adóazonosító: ……………………………….……………………………..
Cégjegyzékszáma:……………………………….…………………………………………

Alulírott……………………..………………………………………………………………
mint a Pályázó aláírásra jogosult képviselője kijelentem, hogy Demjén Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló …… önkormányzati
rendelete szerinti pályázati feltételeket elfogadom.

Kelt: …………………….…………………….

………………………………
(a szervezet képviselőjének aláírása, cégszerű aláírás)
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3. melléklet a 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről, Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete (nevében
eljáró: Fodor Géza polgármester) 3395. Demjén, Kossuth tér 1., mint támogató
másrészről,
neve:
címe:
képviselője:
közhasznú minősítése:
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:
adóigazgatási azonosító száma:
telefonszáma, fax száma:
e-mail címe:
mint támogatott, között,
Demjén Község Önkormányzata Képviselő- testületének …………….. számú döntése
valamint a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló … önkormányzati rendelete
(továbbiakban: R.)alapján, a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Támogatott kötelezettséget vállal az alábbi tevékenység, program megvalósítására:
a) A támogatott tevékenység (cél) megnevezése:
b) A támogatás időtartama és felhasználásának határideje:
2. Támogató a támogatott részére, jelen szerződés alapján ………………………………Ft-ot,
azaz ……………………………………………………………………………………..Forintot
utal át, az 1. pontban szereplő tevékenység megvalósítására, a támogatott által megjelölt
bankszámlára való utalással/vagy készpénzben, az önkormányzat házipénztárából, a szerződés
aláírását követő 15 napon belül.
3. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatás összegét, kizárólag az 1. pontban
meghatározott célra és időtartamban használja fel.
4. Támogatott kötelezi magát továbbá arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a
támogatás felhasználását alátámasztóan (legalább a tárgyidőszakot követő 5. évig) teljes
körűen megőrzi, ezen időn belül a támogató írásbeli felszólítására 15 napon belül bemutatja.
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5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás
folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti
el.
6. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról, a felhasználást követő 30
napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31. napjáig, a támogató felé köteles
írásban elszámolni.
Az elszámolást Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez kell benyújtani, a R.
3. melléklete szerinti nyomtatványon.
7. Támogatott az elszámolással kapcsolatosan, tudomásul veszi az alábbiakat:
a) Az elszámolás során benyújtott bizonylatoknak, meg kell felelnie az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvényben foglaltaknak.
b) A támogatott köteles, a kapott teljes összeg felhasználásáról elszámolni; a támogatásról a
támogatott nevére szóló számlákkal, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell
elszámolnia, a számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy: ,,a számlán szereplő tétel(ek)
(vagy ebből ....Ft) Demjén Község Önkormányzata felé elszámolva a ……. számú támogatási
szerződésre”, melyet a támogatott aláírásra jogosult képviselője az aláírásával hitelesít és a
hitelesített másolatot kell az elszámolásként benyújtani.
c) A támogatott a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról, a pénzügyi elszámoláson
kívül, köteles fényképekkel illusztrált szakmai beszámolót is benyújtani a Képviselő-testület
részére.
8. Támogatott tudomásul veszi, hogy
a) amennyiben a Képviselő-testület, az elszámolását vagy annak egy részét nem fogadja el, és
a támogatás egészének vagy egy részének visszafizetéséről határoz, vagy
b) amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem
vagy nem teljes körűen használta fel, és a Képviselő-testület a fel nem használt összeg
visszafizetéséről határoz, vagy
c)a támogatás igénylésével vagy megállapításával összefüggésben valótlan vagy hamis adatot
szolgáltat és a Képviselő-testület a támogatás visszafizetéséről határoz,
köteles azt visszafizetni a támogató írásbeli felszólítását követő legkésőbb 30 napon belül.
9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt elszámolási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig, a támogató a további
támogatást felfüggeszti.
10. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a
jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás
helyszíni ellenőrzését.
11.Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatásnak feltétele a támogatott írásbeli
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is),
vám és társadalombiztosítási tartozása.
Demjén, 20………….
………………………….
támogatott

………………………
támogató
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4. melléklet a 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÓ LAP
Demjén Község Önkormányzata által nyújtott ……………. évi támogatás
felhasználásáról
Támogatott megnevezése, címe: __________________________________________________
Támogatás összege: ____________________________________________________________
Elszámolási időszak: _________év, elszámolandó támogatás összege: ____________________
Támogatás célja: _______________________________________________________________
1.A támogatás felhasználását igazoló pénzügyi elszámolás bizonylatai
Sorszám

kifizetés
jogcíme

Bizonylat
Kiállítója

kelte

száma

Összesen:
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összeg (Ft)

támogatás
célja

2. Az elszámoláshoz benyújtandó dokumentumok
a) Az elszámolás (a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított számla és/
vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylatok ) 1. pontban felsorolt, az eredeti példányon
rávezetve az alábbi szövegezést:
„a számlán szereplő tétel(ek) (vagy ebből ....Ft) Demjén Község Önkormányzata felé elszámolva
a ……. számú támogatási szerződésre”,majd a bizonylatokról készült hitelesített másolat képezi az
elszámolás alapját.
b) Az elszámoláshoz egy szakmai beszámoló is szükséges, mely a következő tartalommal kerüljön
összeállításra:
ba) A szervezet megnevezése , címe, vezetőjének neve, elérhetősége
bb) A szervezet fő tevékenységének bemutatása
bc) A támogatott tevékenység/program végrehajtásának bemutatása, annak eredménye, tapasztalatok
bd) A támogatott tevékenység/program részvevőinek száma
be) Egyéb tapasztalatok, vélemények, egyéb fontosnak tartott információ
bf) Az elszámolás tárgyát képező rendezvények/programok, fotódokumentációja
bg) A következő szöveg:„Alulírott civil szervezet vezetője, büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, a fenti adatok valósak, az általam képviselt szervezet nyilvántartásában levő
dokumentumokon alapulnak.”
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