
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2015.(…..) önkormányzati rendelet tervezete 

a helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról 
 
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli 
el:  
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében támogatási keretet állapít meg 
Balatonakarattyán működő civil szervezetek, egyházak részére.  
 
(2) A támogatást pályázati úton lehet elnyerni.  
 
(3) Pályázat benyújtására jogosult azon civil szervezet, alapítvány és egyház amely:  

- Balatonakarattyán működik és  
- A 2011. évi CLXXXI. Törvény alapján, egyház esetén a 2011. évi CCVI. Törvény 

alapján Magyarországon nyilvántartásba vett.  
 
(4) A pályázaton nem indulhatnak a pártok és szervezeteik, továbbá az önkormányzati 
fenntartású intézmények.  

 
2. § 

 
(1) A pályázattal támogatott célok különösen:  

a) az önkormányzati feladatok ellátását segítő civil szervezetek megalakulásának 
segítése, hozzájárulás a működésükhöz,  
b) rendezvények támogatása,  
d) civil szervezet, egyház által benyújtandó pályázat önerejének biztosítása.  
 

(2) A pályázati felhívást az 1. melléklet tartalmazza.  
 
(3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és a hivatal kirendeltségének 
hirdetőtábláján meg kell jelentetni.  
 
 

2. A pályázat benyújtásának szabályai 
 

3.§ 
 
(1) A pályázat kizárólag a 2. melléklet szerinti pályázati adatlapon nyújtható be.  
 



(2) Hiánypótlásra egy alkalommal, a pályázat leadásától számított öt napon belül van 
lehetőség.  
 
(3) A pályázat elbírálásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:  

- a civil szervezet, egyház tevékenysége megfelel-e a rendelet céljainak,  
- a pályázott tevékenység mennyiben közérdekű,  
- a pályázó elszámolt-e az előző évi támogatással.  

 
 

3. Döntés a pályázatról 
 

4.§ 
 

(1) A pályázatokról a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtására megállapított határidőt 
követő harminc napon belül.  
 
(2) Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, egyház, amely  

- az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,  
- a támogatást kérő tekintetében a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § -ában 

meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.  
 
 

4. A támogatás felhasználása 
 

5.§ 
 
(1) A megítélt támogatás felhasználásáról a támogatott civil szervezettel, egyházzal a 3. 
melléklet szerinti szerződést kell kötni.  
 
(2) A támogatás beruházási célra, reprezentációra nem használható fel.  
 
(3) A támogatás a támogatási szerződéstől eltérő célra csak akkor használható fel, ha ahhoz a 
képviselő-testület hozzájárult.  
 
 
 

5. A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 
 

6.§ 
 
(1) A támogatott civil szervezetnek, egyháznak a támogatás felhasználásáról legkésőbb a 
támogatás évét követő év március hó 15. napjáig el kell számolnia a 4. melléklet szerinti 
elszámoló lap kitöltésével és a felhasználást igazoló dokumentumok hiteles másolatának 
benyújtásával.  
 



(2) A támogatott az elszámolásban szerepeltetett eredeti bizonylatra köteles rávezetni a 
támogatás tényét a következők szerint: „Balatonakarattya Képviselő testülete ……. …………. 
számú határozatban megállapított támogatás terhére elszámolva” 
 
(3) Elszámolásra az a számla alkalmas, amely megfelel az általános forgalmi adózásról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a előírásainak.  
 
(4) A támogatott a nevére kiállított számlát, vagy a számlát helyettesítő bizonylattal igazolja, 
hogy a támogatás felhasználta. 
 
(5) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az 
elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni. 
 

6. Támogatások közzététele 
 

7.§ 
 

(1) Az önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek neve, valamint a 
támogatási összeg Balatonakarattya Község Önkormányzat honlapján a 
www.balatonakarattya.hu és Balatonakarattya helyi újságában kerül közzétételre. 
 
(2) A honlapon történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok 
hozzáférhetőségét. 
 

7. Záró rendelkezések 
 

8.§ 
 
 

 
E rendelet 2015………….. napján lép hatályba.  
 
 
 
Matolcsy Gyöngyi                      Polgár Beatrix 
polgármester     jegyző 
 
 
Záradék:  
 
 
A rendelet kihirdetve: 2015………………… 
 
Polgár Beatrix 
jegyző 

http://www.balatonakarattya.hu/

