
Bükkszék Község Önkormányzata 15/2009 (08. 31.) rendelete  
a községben működő civil szervezetek támogatásáról 

 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglaltak felhatalmazásában a következő rendeletet alkotja: 

 
Preambulum 

 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete e rendeletben állapítja meg Bükkszék 
Község Önkormányzatának civilszervezetekkel kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit, 
valamint az Önkormányzat költségvetéséből civilszervezetek támogatására fordítandó összeg 
felosztását. 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területén működő, a Heves megyei Bíróság által 
nyilvántartásba vett regionális, megyei vagy helyi, a községben szervezettel vagy székhellyel 
rendelkező civilszervezetekre. 
 

Az Önkormányzat civilszervezetekkel kapcsolatos céljai 
2.§ 

A települési önkormányzat civilszervezetekkel kapcsolatos célja a civil társadalom erősítése, a 
civilszervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának segítése, az Önkormányzat és a 
civilszervezetek közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása a közfeladatok 
hatékonyabb ellátása érdekében, valamint a civilszervezetek számára nyújtott támogatás világossá, 
átláthatóvá és ellenőrizhetővé tétele. 
 

Az Önkormányzat civilszervezetekkel kapcsolatos feladatai, támogatott tevékenységek 
3.§ 

A települési önkormányzat civilszervezetekkel kapcsolatos feladatai:  
 
a) a civilszervezetek működési támogatása, 
b) más szervezetekhez fejlesztési támogatásra benyújtandó pályázathoz saját erő biztosítása 
c) a civilszervezetek közhasznú tevékenységének támogatása, 
d) a civilszervezetek és a községet érintő évfordulók, fesztiválok, rendezvények támogatása. 

 
A civilszervezetek támogatása 

4.§ 
(1) Az Önkormányzat éves költségvetéséből a civilszervezetek támogatására e rendeletben 
meghatározott alapelvek szerint nyújt támogatást. 
 
(2) Az Önkormányzat a helyi civil tevékenység pénzügyi támogatására keretösszeget különít el, 
melynek forrása az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű támogatás. 
 
 (3) A civilszervezetek számára támogatás vissza nem térítendő támogatásként, cél jelleggel, 
elszámolási kötelezettséggel nyújtható, amelyet pályázati úton lehet igényelni. 
 
(4) A pénzügyi támogatás általános feltételei: 
 
a) a pályázó legalább 2 éve folytat tevékenységet a településen, 



b) a tárgyévre vonatkozóan a felhasználni kívánt támogatás vonatkozásában pénzügyi tervet kell 
benyújtani, 

c) a pályázónak nincs lejárt köztartozása,  
d) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,  
e) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére 

irányuló, valamint törlés iránti eljárás, 
f) a támogatott program résztvevőinek több, mint fele helyi lakos kell legyen, 
g) a pályázó rendezvényein Bükkszék Község Önkormányzatát támogatóként tünteti fel. 
 
 

A pályázati eljárás 
5.§. 

 
(1) A pályázati felhívást minden év január 31.-ig a helyben szokásos módon illetve Bükkszék 
Község Hivatalos honlapján kell közzétenni. 

(2) A pályázatok formai ellenőrzését, és a beadással kapcsolatos adminisztratív feladatokat a 
Körjegyzőség Hivatala, a pályázatok elbírálását Bükkszék Község Képviselő-testülete 
végzi. 

(3) A pályázatok benyújtási határideje 30 nap, hiánypótlási határidő 5 nap. 

(4) A pályázati kiírásban meg kell határozni: 

a) a lehetséges pályázók körét, 
b) a benyújtandó pályázatok kötelező elemeit, 
c) a pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások megnevezését, 
d) a pályázat benyújtásának határidejét, 
e) a benyújtható pályázatok számát. 

 
(5) A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 
a) az igényelt támogatás összegét, 
b) a támogatandó program leírását. 
c) A benyújtandó pályázati adatlapot e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
(6) A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban Bükkszék Község Önkormányzata 

címére (335 Bükkszék Dobó I. u.1.) kell benyújtani. 
 
(7) A pályázathoz csatolandó mellékletek: 
 
a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan, 
b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása, 
c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt, 
d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben 
tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás, 
e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora 
önerővel rendelkezik, 
f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Bükkszék Község Önkormányzatát a 
rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel. 
 

 
 
 

 



A támogatás felhasználása 
 

6.§ 
 
(1) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, amelyre a 
támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgy év november 30. napjáig felhasználni és 
arról következő év január 31.-ig elszámolást (szöveges és pénzügyi beszámolót maximum 1 oldal 
terjedelemben), valamint a támogatásból fedezett számlák 1 másolati példányát benyújtani. 
 
 
(2) A támogató a támogatás felhasználását és az erről készült számadást ellenőrzi. 
 
 (3) A pályázati támogatás felhasználására a polgármester az önkormányzat nevében támogatási 
szerződést köt a támogatást igénybe vevővel. A támogatás összegének támogatott részére történő 
kifizetésére a támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor. A támogatási szerződés 
tervezetét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
 (4) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: 
 
a) a szerződő felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket, 
b) a támogatást nyújtó döntést, 
c) a támogatás összegét, 
d) a támogatás célját, 
e) a támogatás feltételeit, 
f) a pénzügyi teljesítést, 
g) a teljesítés ütemezését, 
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, 

időtartamát és feltételeit, 
i) a szakmai és pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét, 
j) a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit, 
k) a támogatás felhasználásának határidejét. 
 
(5) Bükkszék Község Önkormányzata a támogatási szerződéstől eláll, ha a támogatott valótlan 
adatot szolgáltatott, a támogatást nem a megjelölt célra használta fel, vagy a támogatással 
elszámolni nem tud. 
 
(6) Amennyiben Bükkszék Község Önkormányzata eláll a támogatási szerződéstől, a támogatottnak 
az elállás közlésétől számított 15 napon belül a nyújtott támogatást vissza kell fizetnie. 
 

Záró rendelkezések 
 

7.§ 
(1) E rendelet 2010. január 1.-vel napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

 
2009. szeptember 2.  
 
 

Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
Polgármester       körjegyző 

 
 
 



 
 

1. számú melléklet 
PÁLYÁZATI ADATLAP 

(Bükkszék Község Önkormányzata Civil Támogatási Keret pályázatához) 
 
Szervezet adatai: 
 
1. SZERVEZET NEVE: 

2. SZERVEZET CÍME: 

3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE: 

4. SZERVEZET ADÓSZÁMA: 

5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA: 

6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA: 

7. BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA: 

8. NYILVÁNTARTOTT TAGOK SZÁMA: 

Támogatási információk: 

1. IGÉNYELT-E AZ ELŐZŐ ÉVBEN PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST? 

IGEN NEM 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

2. A JELEN PÁLYÁZATBAN KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 
…………………………………………………………………………………………………………
……… 
3. A KÉRT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA (CÉL): 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
4. A TERVEZETT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB FORRÁSAI: 
(EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁS, TÁMOGATÁS, ÖNERŐ STB.) 
…………………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………………
……… 
5. A PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA: 
Kezdő időpont:…………………………. 
Befejező időpont:……………………….. 
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK: 

a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan, 
b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása, 



c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással 
elszámolt, 

d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval 
szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint 
törlés iránti eljárás, 

e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora 
önerővel rendelkezik, 

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

 
 
Kelt: Bükkszék, 20……………………………. 

………………………………………………….. 
A szervezet képviselőjének aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. sz. melléklet  

 
Ikt. sz.: / 20.…. 

TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
 

mely létrejött egyrészről Bükkszék Község Önkormányzata (3335 Bükkszék, Dobó I. u.1. 
képviseli: ……………………….. (polgármester), továbbiakban, mint Támogató, 
másrészről……………………………….…{ szervezetneve} .………………………………………
…{ cím};…………………………………………….képviseli: {név}), mint Támogatott 
között……………………………………………………………………………………. {cél 
általános megjelölése}……………{ év} évi támogatásáról. 
 
1. A Támogató Bükkszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének / . ( . .) sz. határozata 
alapján a 
…………………………………………………………………………………………………………
…………. 
{ cél konkrét megjelölése a pályázatra történő hivatkozással} támogatása céljából Támogatott 
részére ….,- Ft, 
azaz ……. forint, célzott támogatást nyújt a 20….. évben a ……./ 20... ( ……..) sz. önkormányzati 
rendeletben 
szereplő Civil Támogatási Keret terhére. 
2. A Támogató a támogatást legkésőbb (dátum} a Támogatott bankszámlájára: 
……………………………………………… átutalja. 
3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb tárgyévet követő év január 31.-ig írásos 
szakmai és – hitelesített számlamásolatok csatolásával - pénzügyi beszámolót készít, melyet 
Bükkszék Község Önkormányzatának címezve kell a körjegyzőség hivatalához benyújtani. Az 
eredeti számlákon fel kell tüntetni „A számla összegéből …… forint kizárólag a …….. ikt. számú 
pályázat elszámolásához került felhasználásra.” feliratot. A támogatási összeg kizárólag az 1. 
pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő költségek fedezetéül használható fel. 
4. A beszámolót a képviselő-testület tárgyalja és fogadja el, illetve szükség esetén hiánypótlásra 
szólítja fel a Támogatottat, amely köteles azt 5 napon belül a 3. pont szerint benyújtani. Ez esetben 
a beszámolóról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt. 
5. Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, illetve azt a 
Képviselőtestület hiánypótlást követően sem fogadja el, a Támogatott köteles a támogatás teljes – a 
jogszabályban meghatározott kamattal növelt - összegét legkésőbb……………. {dátum}-ig az 
önkormányzat számlájára 
visszautalni. A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl 
a következő két évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után. 
6. A Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának az Önkormányzat által 
ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez. 
7. A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a civil szervezetek önkormányzati 
támogatásáról szóló …. / 2009. (. .) sz. önkormányzati rendelet, valamint a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései tartalmazzák. 
 
 
Bükkszék  20…………………….. 
 
 
……………………………………..    …………………………………… 

Támogató         Támogatott 


