Szakály Község Önkorm ányzata Képviselő-testületének

nyzati rendelete
a helyi civiI szervezetek, alapítványok pénzügyi támogatásáról
31

2014.

(l

1.20.) ön kormá

Szakály 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:

t. Átatános rendelkezések
1. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében támogatási ,keretet állapít
meg a Szakály Községben működó civil szervezetek, alapítványok támogatására.
(2)

A támogatást pályázati úton lehet

elnyerni.

:

(3) Pályázat benyúitására iogosult azon civil szervezet, alapitvány amely:

a) Szakály Községben működik és
b) A 2011, évi CLXXXI. Törvény alapján
nyilvántartásba vett.

(4) A pályázaton nem indulhatnak
fenntartású intézmények,

a

pártok

a bíróság

Magyarországon

és szervezeteik, az

A pályázati úton támogatott célok különösen:
a) az önkormányzati feladatok ellátását

2. § (1)

önkormányzati

segítő civil

megalaku lásának seg ítése,hozzájárulás a mű ködésükhöz,
b) rendezvények támogatása,
c) nemzetközi együttműködés támogatása,
d) civil szervezet, alapítvány pályázat önerejének biztosítása.

szervezetek

pályázati felhívást az önkormányzat honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján és a
(2l
helyi^médiában meg kell jelentetni. A pályázat benyújtására legalább húsz napot kell
biztosítani,
(3)

A pályázati felhívást az 1. melléklet tartalmazza.
2.

A pályázat benyújtásának szabályai

3.§ (1) Apályázalkizárólag a2. 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:
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a) a civil szervezet, alapítvány tevékenységemegfelel-e a rendelet céljainak,
b) a pályázott tevékenység mennyiben közérdekű,

c) a

pályázaTi

cél a támogatással együtt

megvalósítható-e,

rendelkezik- e a szükséges pénzügyi és egyéb feltételekkel,
d) a cél megvalósításához szüksége-e önkormányzati támogatás,
e) a pályázati cél a támogatás helyett más módon megvalósítható-e,
f) a pályázó elszámolt-e az előző évi támogatással.

a

pályáző

3. Döntés a pályázatról

4.§ (1) A pályázatokról Eseti Bizottság dönt a pályázat benyújtására megállapított
határidőt követó harminc napon belül.

(2l Nem részesíthetó tárgyévben támogatásban az a civil szervezet,

alapítvány

amely;
a) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,
b| az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási
céltól eltérően használta fel,
c) a támogatást kérő tekintetében a 2007. évi CLXXXI. törvény
§ -ában
meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

6

4. A támogatás felhasznáIása

5.§ (1) A megítélttámogatás felhasználásáról az Önkormányzat és a támogatott civil
szervezet, alapítvány a 4,melléklet szerinti szerződést köt.
(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, alapítványnak a támogatás felhasználásáről
legkésőbb a támogatás évétkövető év január hó 31, napjáig el kell számolnia a 3.
melléklet szerinti elszámoló lap kitöltésével.

(2' Elszámolásra az a számla alkalmas, amely negfele! az általános
adózásról szóló 2007. évi CXXVIl. törvény 169. §-a elóírásainak.

forgalmi
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(3) A támogatott a nevére kiállított számlát, vagy a számlát helyettesító bizonylatot a

következő záradékkal látja el: ,,Szakály Község Önkormányzata támogatása terhére
elszámolva."

(4)

Záradékolni szükséges a számlát, bankszámla kivonatot, kiadási

pénztárbizonylatot, csekkcsonkot (feladóvevényt), menetlevelet, útnyilvántartást,
amely a támogatáshoz kapcsolódik,
(5)

A támogatott a záradékolt bizonylatok másolatát hitele siti azzal, hogy az iraton a

,,másolat az eredetivel mindenben megegyezik" megjegyzést tünteti fel.

a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részéta
támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem
(6) Amennyiben

használt részl- az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni.
6. Zárő

7.§ Ez

a

rendelkezések

rendelet

,,4--
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Zöld Zolt|h
Iegyzo

Záradék:
A rendelet kihirdetve:2014. február 20-án
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