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Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatásáról
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. tv. 18. § (2) bekezdése alapján a civil szervezetek támogatásáról a következőket
rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Hort Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területén
működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján civil szervezetnek minősülő
szervezetekre.
(2) Az Önkormányzat illetékességi területén kívüli székhellyel rendelkező civil szervezeteknek
csak rendkívüli esetben, nemzeti vagy humanitárius okból, egyedi Képviselő-testületi döntés
alapján nyújtható támogatás.
A rendelet célja
2.§.
A rendelet célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, az Önkormányzattal való
partnerkapcsolat kiépítése és növelése, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.
A pénzügyi támogatás feltételei
3.§.
(1) Civil szervezet abban az esetben részesíthető támogatásban, ha azt politikától mentes közösségi célú,
a település lakosságának érdekeit szolgáló feladat ellátására kívánja fordítani.
(2) Támogatásban részesíthető tevékenységi körök különösen:
a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
b) gyermekek üdültetése, táboroztatása,
c) nevelési, oktatási tevékenység érdekében programok szervezése,
d) közbizalom erősítése,
e) ifjúsági és sporttevékenység,
f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,
g) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományápolás,
h) természeti és épített környezet védelme, megóvása,
i) szociális, karitatív tevékenység,
j) önkéntesség,
k) kiadványok készítése,
l) nemzeti összetartozás erősítése.

(3) Az Önkormányzat támogatást nyújt a szervezetek működési kiadásaira.
(4) Támogatás nyújtható a szervezetek által benyújtott pályázatok önrészének biztosítására.
(5) Nme nyújtható támogatás abban az esetben, ha azt a szervezet üzleti, gazdasági tevékenységre
kívánja felhasználni.
(6) Az a civil szervezet, amelyik az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön előirányzat
keretei között támogatásban részesül, pályázat útján további támogatást nem igényelhet.
A támogatás igénylése és forrása
4. §.
(1) Civil szervezet támogatást egyedi kérelemmel, vagy pályázat útján igényelhet.
(2) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja az egyedi döntéssel, valamint a pályázat
útján nyújtott vissza nem térítendő támogatás pénzügyi keretösszegét.
A pályázat
5.§
(1) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendelet elfogadását követően évente egy alkalommal,
legkésőbb március 31-ig pályázatot írhat ki civil szervezetek részére támogatás nyújtására.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat kiírójának megnevezését,
b) a pályázat célját,
c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
d) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,
e) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,
f) a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét,
g) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,
h) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,
i) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
j) az elszámolható költségek körét és az elszámolás módját, határidejét,
k) az ellenőrzés módját.
(3) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján kell közzétenni.
A pénzügyi támogatásról szóló határozat
6.§
A pénzügyi támogatásról szóló határozat tartalmazza:
a) a támogatás forrásának megnevezését,
b) a felhasználás célját,
c) összegét,
d) a kifizetés határidejét,
e) a kifizetés módját, ütemezését,
f) az összeg felhasználásának kezdő és végső időpontját,

g) az elszámolás határidejét.
A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása
7.§
(1) Az önkormányzat a támogatást a támogatási szerződés aláírását követően, az abban meghatározott
módon és időben fizeti ki a civil szervezet számlájára utalással.
(2) A pénzügyi támogatás csak a jelen rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott célra
használható fel. Eltérő felhasználás esetén a pénzügyi támogatás azonnali visszafizetését kell elrendelni.
(3) A Képviselő-testület az elszámolás határidejét egy alkalommal – a civil szervezet kérelmére meghosszabbítja.
(4) Amennyiben a civil szervezet a támogatást a céltól eltérő módon használja fel, az elszámolási vagy
visszafizetési határidőt elmulasztja, a következő három évben pénzügyi támogatásban nem részesíthető.
A pénzügyi támogatás nyilvánossága
8.§
A civil szervezet részére nyújtott pénzügyi támogatásról szóló döntésről 30 napon belül értesíteni kell
az érintett civil szervezetet, valamint azt az Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján közzé kell tenni.
Egyedi esetekben nyújtott támogatás
9.§
(1) Civil szervezetek egyedi esetben a költségvetési év bármely időszakában kérelmet nyújthatnak be
támogatás igénylésére.
(2) A benyújtott kérelemről a Képviselő-testület határozattal dönt.
Záró rendelkezések

10.§
Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatálybalépése napjától kell
alkalmazni.
Hort, 2018. február 14.

Kerek Oszkár
polgármester
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jegyző
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