
Tiszakürt  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2007.(IV. 13.) sz. 

rendeletével módosított  

11/2006 (XI. 30.) rendelete 

(egységes szerkezetben) 

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 

 

Tiszapkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (5) bekezdésében valamint 

16. § (1) bekezdésében foglaltakra – a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ 

A rendelet célja, alapelvei 

(1) Tiszakürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a 

tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő 

közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe 

való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra 

rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, 

oktatása, szórakozása, sportolása érdekében. 

 

      (2) Az (1) -ben foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves 

költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően – keretet 

állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret 

felhasználásáról való döntés megfelelő előkészítése, az önszerveződő közösségek 

közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében bevezeti a pénzügyi támogatási rendszert, 

melynek feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében szabályozza. 

 

 

(3) E rendelet alkalmazásában:   

a) önszerveződő közösség: az az egyesület, alapítvány, társadalmi szervezet, amely 

az önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkezik, valamint az a közösség, 

mely a község által ismert és elismert, a fentiekben meghatározott célok elősegítése, 

megvalósítása érdekében, több éve meghatározó közérdekű tevékenységet folytat. 

 

b)  közérdekű feladatot lát el az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat 

Ötv.-ben vagy más törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladatainak 

ellátásában vesz részt, vagy azt segíti, illetőleg tevékenységével a polgárok helyi 

közéletbe való bevonását szolgálja. 

 

(4) E rendelet nem vonatkozik politikai pártok helyi szervezeteinek 

támogatására.* 

 

 



 

 

2.§ 

A kérelmek benyújtása 

(1) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi 

támogatás) iránti igényeket írásban, az 1. számú mellékletben szereplő kérelmen a 

Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez kell benyújtani a tárgyévi költségvetésről szóló 

rendelet kihirdetését követő 30 napon belül. 

 

(2) A pályázathoz csatolni kell  az önszerveződő közösség által igényelt összeg 

felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerinti részletezését. 

 

3.§ 

A beérkezett kérelmek véleményezése 

(1) A beérkezett kérelmeket – a határidő elteltét követő 15 napon belül – a polgármester, 

alpolgármester, bizottsági elnökökből álló bizottság megvizsgálja és indoklással ellátott 

javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a támogatás odaítélésére illetőleg annak 

összegére. 

 

(2) A bizottság vizsgálata arra terjed ki, hogy az önszerveződő közösség tevékenysége 

mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát 

mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható. 

 

(3) Ezen belül a vizsgálat kiterjed arra, hogy: 

a) az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással 

megfelelően elszámolt-e; 

b) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb 

támogatását; 

c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett 

támogatható-e más, alkalmasabb módon. 

 

(4) A bizottság eljárása során köteles vizsgálni, hogy a pályázó kérelemhez csatolta-e a 

(3) bekezdés szerinti mellékletet. Amennyiben a kérelem benyújtása hiányosan történt, a 

pályázót írásban kell felhívni arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 5 napon belül 

a hiányt pótolja. Azt a kérelmet, melynek kiegészítését a pályázó felhívás ellenére sem 

végzi el, elbírálás céljából nem lehet a képviselő-testület elé terjeszteni.  

 

4.§ 

A kérelmek elbírálása 

(1) A bizottságok által véleményezett kérelmek képviselő-testület elé terjesztéséről a 

polgármester gondoskodik. 

 



(2) Az előterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy abból a képviselők számára világos 

legyen a bizottság véleménye és javaslata. 

(3) A pénzügyi támogatások megállapítása során a képviselő-testület előnyben 

részesítheti azt a közérdekű feladatot ellátó önszerveződő közösséget, amely 

önkormányzati feladat ellátását segíti elő. 

 

(4) A kérelmek elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi 

támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás 

más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas. 

 

(5) A kérelmek elbírálásáról szóló döntést a képviselő-testület a  bizottsági ülést követő 

ülésen hozza meg. Amennyiben a bizottság döntése és a soron következő képviselő-

testületi ülés közötti idő nem elegendő az előterjesztés szervezeti és működési 

szabályzat szerinti megfelelő előkészítésére, a döntéshozatalra az azt követő testületi 

ülésen kerül sor.  

 

(6) A képviselő-testület kedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás 

megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának végső 

időpontját, továbbá azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. A 

támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt 

támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni. Erre, a megállapításról szóló 

határozatban a pályázó figyelmét fel kell hívni. 

 

(7) A képviselő-testületi döntés pályázókkal történő közléséről a polgármester 

gondoskodik. 

 

 

5.§ 

 

A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása 

 

(1) A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a 

képviselő-testület által meghatározott célra használhatja fel.  

 

(2) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség 

a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el; 

b) az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel. 

(3) A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatást az önszerveződő 

közösség a rendezvény előtt 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal pénztárában  veheti 

fel. 

 

(4) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles 

elszámolni. E kötelezettségének a felhasználást követő 15 napon belül, a program 

egészére kiterjedő, részletes írásbeli beszámolóval köteles eleget tenni.  

 

(5) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló, az 

önszerveződő közösség nevére kiállított bizonylatok másolati példánya benyújtásával 

teljesíthető. 



 

(5) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a képviselő-testület a tárgyévre benyújtott 

pályázatok elbírálásakor dönt. 

(6) Az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét 

valamint annak célját az önkormányzat lapjában közzé kell tenni. 

 

6.§ 

A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2007  április 14.-én lép hatályba. 

(2) E rendelet 4. §-a a 2007 évre benyújtott kérelmekre vonatkozik. 

Kelt: Tiszakürt, 2007. április 13. 

                                                                      

                                                                  

               Tálas László                                                      dr. Héczei Eszter                              

Polgármester                                                                                     jegyző   

 

Jelen rendelet  az SzMSz-ben foglaltak szerint kihirdetésre került. 

                                                                                             

                                                                                            Dr. Héczei Eszter       

*Hatályon kívül helyezte a 9/2007.(IV. 13.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

 



 

                                                                    Melléklet a 11/2006.(XI. 30.) rendelethez 

 

 

Kérelem  

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 
  

  

Az önszerveződő közösség neve:  

Az önszerveződő közösség címe:  

A szervezet jogállása:  

Képviselőjének neve, címe:  

A bírósági bejegyzésről szóló végzés (ha 

van) száma, kelte: 

 

Működésének kezdete:  

A nyilvántartott tagok létszáma:  

Kért-e az előző évben pénzügyi 

támogatást?  

 

Az előző évben kapott támogatás 

összege: 

 

A jelen kérelemben kért támogatás 

összege: 

 

A kért összeg tervezett felhasználása 

(célja): 

 

A tervezett cél megvalósításának egyéb 

(meglevő) forrásai: 

 

A kérelemhez csatoljuk a következő mellékletet: 

 

Az általunk igényelt összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint 

részletezve. 

Kelt: ................................................. 

 

................................................................. 

a szervezet képviselőjének aláírása 


