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A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
társadalmi önszerveződő közösségek munkájának fontosságát elismerve, a település 
érdekében végzett tevékenységük támogatására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak 

szerveire, fenntartott intézményeire, illetve azoktól – önkormányzati közpénzekből – 
támogatást kérő bármely társadalmi szervezetre, alapítványra és egyéb szervezetekre. 

 
(2) Az Önkormányzat támogatja – elsősorban, de nem kizárólagosan – a helyben működő, az 

önkormányzatot segítő bejegyzett – vagy bejegyzett szervezettől befogadó nyilatkozattal 
rendelkező – kulturális, sport szociális egészségvédelmi, közbiztonsági, tűzvédelmi 
társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, közhasznú társaságokat, civil 
szervezeteket, egyházközségeket.  

 
(3) A (2) bekezdésben felsorolt szervezetek pénzügyi és bármilyen természetbeni támogatása 

az önkormányzat képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe tartozik.  
 
(4) A támogatásokat a helyben szokásos módon hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel, 

továbbá a helyi lapon valamint a www.tiszacsege.hu honlapon történő megjelentetéssel 
közzé kell tenni.  

 
(5) A (2) bekezdésben meghatározott szervezetek pénzbeni támogatást az éves működéshez 

igényelhetnek. Az éves működési támogatás szerződésben meghatározott szerint 
folyósítható. 

 
(6) A (2) bekezdésben meghatározott szervezetek a költségvetési koncepció készítésekor 

javaslatot tehetnek a következő évi támogatás tekintetében.  
 

ÉVES MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS 
 

2. § 
 
(1) Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdésben megjelölt szervezeteket az általuk vállalt 

feladatok ellátása érdekében, az éves költségvetési rendeletben erre biztosított előirányzat 
terhére – pályázati úton – pénzügyi támogatásban részesíti a (2)-(5) bekezdésekben 
meghatározott módon. 
 

(2) Pályázható összeg az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet éves működési, 
fenntartási, fejlesztési kiadásaira igényelhető. Az önkormányzati támogatás 
felhasználásakor a közbeszerzési előírásokat a támogatott szervezeteknek is be kell 
tartaniuk.  
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(3) A pályázat célja: 

- Tiszacsege városban a civil szervezetek működési támogatása, 
- Helyi egyesületek, intézmények és közösségek kapcsolatának erősítése, 
- Rendezvények, események szervezése, rendezése. 

 
(4) 1 A pályázatot tárgyévben folyamatosan Tiszacsege Város Önkormányzatának 

polgármesteréhez lehet benyújtani az 1. számú mellékletben meghatározott 
nyomtatványon. Hiánypótlásra a felhívástól számított 5 napon belül van lehetőség. 
 

(5) A pályázatnak tartalmaznia kell: 
A pályázó nevét, címét, a pályázandó összeget, és a szervezet képviselőjének nevét. 
A pályázó szervezet támogatandó céljait, éves programját. 
Részletesen be kell mutatni: 
- a szervezet éves működésének bevételi forrásait és kiadásait, valamint 
- a pályázati cél megvalósításához a rendelkezésre álló önerőt.  

 
(6) A megítélt támogatásról szóló e rendelet 3. számú melléklete szerinti tételes elszámolást a 

tárgyév december 31. napjáig kell benyújtani. A tételes elszámoláshoz számlákat kell 
csatolni. Az elszámolás elfogadásáról a képviselő-testület dönt. Az elszámolás elfogadása 
feltétele a tárgyévet követő évi támogatásnak. Elszámolás hiányában további támogatás 
nem folyósítható, és minden további támogatást fel kell függeszteni. A fel nem használt 
vagy nem a pályázati céloknak megfelelően felhasznált támogatást vissza kell fizetni, 
ennek elrendeléséről a képviselő-testület dönt. 

 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
3. § 

 
(1) Az önkormányzat által támogatásban részesített kedvezményezettekkel a támogatás 

nyújtásának feltételeiről szerződést kell kötni, melyben számadási kötelezettséget kell 
előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A szerződés 
mintáját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A szerződést a polgármester írja alá.  
 

(2) A képviselő-testület által el nem fogadott elszámolásokat polgári peres úton vissza kell 
követelni. A keresetindításról a képviselő-testület dönt. 
 

(3) Az elszámolásokat a Polgármesteri Hivatal – akár helyszíni szemle tartásával is – 
ellenőrizheti. Az ellenőrzésben a kötelezettek képviselőinek együtt kell működniük, az 
ellenőrzés meghiúsulása az elszámolás hiányát eredményezi.  

1 A 15/2011.(X. 15.)  Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2011. október 15. 
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ZÁRÓ RENDELEKEZÉSEK 

 
4. § 

 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba.  
 
Tiszacsege, 2009. február 11. 
 
 
 Jónás Sándor sk.      Füzesiné Nagy Zita sk. 
  polgármester         jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2009. február 12. napján kihirdetésre került. 
 
Tiszacsege, 2009. február 12. 
        

Füzesiné Nagy Zita sk. 
jegyző 
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1. számú melléklet 

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA 
KÉRELEM ADATLAP 

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! 
 
 

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 
 

Pályázó megnevezése: 
 
 
Címe: 
 

 
 
2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI 
 

Adószám: 
_  _  _  _  _  _  _  _  -  _  -  _  _ 

Statisztikai számjel: 
                          

Bírósági nyilvántartásba vételi határozatszám: 
 

Telefonszámok: 

E-mail: Honlap cím: 

A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe: 
 

A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, címe, 
ha az nem a fenti képviselő*:  
 

*Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű 
meghatalmazás csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a 
meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának. 
 
 
3. A PÁLYÁZÓ JOGI STÁTUSZA 
 

� Alapítvány � Társadalmi szervezet 
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4. A PÁLYÁZÓ MŰKÖDÉSI SZINTJE ÉS HATÓKÖRE  
Kérjük, tegyen „X”-et a megfelelő kategória mellé, csak egy kategória jelölhető meg!  
 

� regionális         � megyei             � kistérségi             � helyi             � egyéb 
 
 
5. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE 
Jelölje meg a szervezetre legjellemzőbb tevékenységcsoportot! Figyelem, csak egy kategória jelölhető meg! 
 

� egészségügy  � politika 

� jogvédelem � sport 

� környezetvédelem � szabadidő, hobbi, rétegszervezetek 

� közbiztonság védelme � szakmai, gazdasági érdekképviselet 

� kultúra, telekommunikáció, közművelődés, 
hagyományápolás � szociális ellátás 

� kutatás, tudomány � település- és közösségfejlesztés, 
lakásügy 

� nemzetközi kapcsolatok, EU-integráció � többcélú adományosztás, nonprofit 
szövetségek, ernyőszervezetek 

� oktatás � vallás 

� polgárvédelem, katasztrófa-elhárítás, tűzoltás � egyéb:………………………………….. 

 
 
6. PÉNZINTÉZETI ADATOK 
 

A szervezet számlaszáma, ahová a támogatás 
átutalását kéri Számlavezető pénzintézet 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
7. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK 
 

ADATOK BRUTTÓ ÖSSZEG (Ft-ban) 

A pályázaton igényelt támogatás összege: Ft 
 

A pályázati cél megvalósulásának kezdő 
időpontja:  
________________ 

A pályázati cél megvalósulásának befejező 
időpontja: 
_________________ 
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8. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ 

 
ADATOK ÖSSZEG 

1. Jelen pályázaton igényelt támogatás összege és 
felhasználásának részletezése: 
(az itt megjelölt összegnek meg kell egyeznie a 7. pontban 
feltüntetett összeggel)  
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
Ft 

 
 

Ft 
 

Ft 
 

Ft 
 

Ft 
 

Ft 
2. Saját forrás: Ft 
3. Egyéb államháztartási forrás: Ft 
4. Más támogatótól várható támogatás: Ft 
ÖSSZESEN (=1+2+3+4): Ft 
 
9. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK 

BEMUTATÁSA 
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10. AZ IGÉNYLŐ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS KÖVETKEZŐ ÉVI 
TERVEINEK BEMUTATÁSA  

 
 

 
11. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI 
 

a) A társadalmi szervezet folyó évi és jövő évi költségvetés tervezete. 
b) A kérelem benyújtása évében kapott önkormányzati támogatás összege és annak 

felhasználásáról tájékoztató. 
c) A bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzést, amennyiben első ízben igényel 

önkormányzati támogatást. 
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2. sz. melléklet 
Támogatási megállapodás 

 
1.  Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5..  
képviseli: Jónás Sándor polgármester, továbbiakban: támogató) a képviselő-testület 
____________________ 
számú határozata alapján 
___________________________________________________________________________ 
(szervezet megnevezése, címe, képviselője, adószáma/adóigazgatási azonosítószáma) 
(továbbiakban: támogatott) részére __________________________________ Ft, azaz 
_________________________ forint támogatást biztosít. 
 
A támogatás felhasználásának célja: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2.Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást jelen megállapodás aláírását 
követően átutalja támogatott ________________________________ (pénzintézetnél) vezetett 
____________________________ számú számlájára, az alábbi ütemezés szerint: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
3.Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról, a felhasználást 
követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a támogató felé 
szöveges beszámoló, valamint a megállapodás mellékletét képező „Elszámolás támogatásról” 
elnevezésű adatlap megküldésével elszámol. Az elszámolási adatlaphoz csatolni kell a 
támogatás felhasználását igazoló dokumentumok hiteles másolatát.  
Támogatott vállalja, hogy az önkormányzati támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX törvény rendelkezéseit betartja.  
A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének nem 
tesz eleget határidőben, e kötelezettsége teljesítéséig a támogató a további támogatás 
folyósításának felfüggesztése iránt intézkedik. Amennyiben a támogatott az előírt számadási 
kötelezettségének neki felróható módon nem tesz eleget, az a támogatás nem rendeltetésszerű 
felhasználásának minősül. A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén a kedvezményezettet a támogatás összegének visszafizetésére kötelezik. 
 
4. Pályázati támogatás megelőlegezése esetén Támogatott vállalja, hogy Támogató részére a 
megelőlegezett összeget _________________________________ napjáig visszafizeti. 
 
 
Tiszacsege,_____________________________ 
 
 

Támogató                                                                Támogatott 
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Támogatási megállapodás melléklete 
 

ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL 
 
Támogatott megnevezése: 
Támogatás összege: 
Támogatás jogcíme: 
 

Sorsz. Dátum Felhasználási cél, jogcím 
megnevezése 

Az elszámolás alapjául szolgáló 
dokumentum megnevezése, 

azonosítója 

felhasználás 
összege 

          

          

          

          

          

          

          

          

    Összesen:     

 
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam 
képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak. 
- Az elszámolólaphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített 
másolatát. 
 
Dátum: ____________________________ 
                                                                                  __________________________ 

                                                        aláírás, PH. 
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3. számú melléklet 
ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL 

 
Támogatott megnevezése: 
Támogatás összege: 
Támogatás jogcíme: 
 

 
Sor 
sz. 

 
Dátum 

 
Felhasználási cél, jogcím 

megnevezése 
 

 
Az elszámolás alapjául szolgáló 

dokumentum megnevezése, 
azonosítója 

 

 
Felhasználás 

összege 

     

     

     

     

     

     

     

     

  Összesen:   

 
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok valósak, az általam 

képviselt szervezet számviteli nyilvántartsáában fellelhető dokumentumokon 
alapulnak. 

- Az elszámolólaphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített 
másolatát. 

 
Dátum: ______________________ 
 
         ______________________ 
                       Aláírás, PH. 

 11 


