
Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli 
forrás átvételének szabályairól. 

 
Szomor község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a lakosság önszerveződő közösségeinek, valamint a lakosság körét 
érintő tevékenységet folytató más szervezetek támogatása, valamint az államháztartáson 
kívüli forrás átvételének szabályairól a következő rendeletet alkotja:  
 

1.§. 
 
Szomor község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szomoron székhellyel rendelkező, 
tevékenységet folytató társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására, 
valamint olyan országos, ill. regionális szervezet támogatására melynek tevékenysége a 2.§ 
(1) bekezdésében meghatározott céloknak megfelel, költségvetési előirányzatot különít el.  
 

2.§. 
 
(1) Az 1.§-ban foglalt feltételeknek megfelelő szervezet akkor kaphat támogatást, ha az 
alábbi tevékenységek valamelyikét végzi Szomor község polgárai javára:  
 
a) egészségügyi, szociális és karitatív tevékenység,  
b) közbiztonsági tevékenység,  
c) gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok,  
d) kulturális, közművelődési és művészeti tevékenység, önkormányzati rendezvények, 
e) sporttevékenység, sportegyesület működtetése, 
f) nevelés, oktatás támogatása, 
g) hagyományőrzés, 
h) környezetvédelem, faluszépítés, 
i) idősek életminőségének javítása. 
 
(2) Nem adható támogatás annak a szervezetnek, amely  

a) politikai tevékenységet folytat  
b) vállalkozási tevékenységet folytat  
c) a támogatást nem Szomor község polgárai javára végzett tevékenységre, ill. 

rendezvényre kívánja fordítani  
d) az előző évi támogatással tárgyév január 15-ig nem számolt el.  

 
 

3.§. 
 
(1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek 
támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. 
 
(2) A szervezet a támogatási kérelmét pályázat formájában, minden évben egyszer, 
legkésőbb a tárgyév január 31-ig nyújthatja be a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szomori Kirendeltségéhez.  
 
(3) A pályázatokat a jelen rendelet 1. mellékletében található pályázati adatlapon kell 
benyújtani, csatolva az ott megjelölt szükséges igazolásokat és egyéb dokumentumokat.  
 



(4) A 3.§ (2) bekezdésétől eltérően a szervezet már elnyert pályázati támogatás önrészének 
biztosításához a költségvetési év során bármikor benyújthatja támogatás iránti igényét. Ez 
esetben a támogatási kérelemhez mellékelni kell a pályázati támogatást megállapító jogerős 
határozatot. 
 
(5) Rendkívül indokolt esetben a 3.§ (2) és (4) bekezdésétől eltérően a szervezet év közben 
bármikor benyújthatja támogatás iránti kérelmét. Ez esetben a kérelmező szervezetnek az 
évközi kérelem benyújtását indokolnia kell. 
 

4.§. 
 
(1) A támogatásban részesített szervezetek a támogatás felhasználásáról legkésőbb a 
következő év január 15-ig, - a 3.§ (4)-(5) bekezdésében foglalt esetben a támogatási 
szerződés szerint - írásbeli beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A felhasználásról szóló 
írásbeli beszámolót a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szomori Kirendeltségéhez 
kell benyújtani.  
 
(2) Ismételt támogatáskérést csak az a szervezet nyújthat be, amely a már korábban kapott 
támogatás összegével kapcsolatos beszámolási kötelezettségének eleget tett.  
 
  

5.§. 
 
(1) A támogatási kérelmet a polgármesternek címezve kell benyújtani a 3.§. (3) 
bekezdésében meghatározottak szerint.  
 
(2) A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott kérelmek esetén a 3.§ (2) bekezdés 
szerinti hivatal 5 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.  
 
(3) Azon szervezet támogatási kérelme, amely nem felel meg a 2.§-ban előírt feltételeknek, 
vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják, érvénytelen, és 
támogatásban nem részesíthető.  
 

6.§. 
 
(1) A támogatás elbírálásának szempontjai:  
 
a) a szervezet tevékenységének Szomor község fejlődését szolgáló társadalmi  
    hasznossága  
b) a korábbi szomori rendezvények és tevékenységek sikeressége, pontossága és  
    referenciái  
c) az önkormányzati támogatás, mint önrész felhasználásával megszerezhető 
    támogatások bemutatása 
 
(2) A támogatási kérelmeket és a támogatási javaslatot a polgármester terjeszti a 
     képviselő-testület elé. 
 
(3) A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal feladata:  
     a) a kérelmek nyilvántartása,  
     b) hiánypótlásra való felhívás,  
     c) a kérelmek döntésre való előkészítése. 
 
(4) A testületi előterjesztés határideje a támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejét 
követő 15. nap után megrendezett első rendes testületi ülés.  
 



(5) A támogatási kérelmeket legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig a képviselő-testület 
bírálja el és dönt a támogatás (6) bekezdés szerinti formájáról, valamint összegéről. 
 
(6) A támogatás formája vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatás. 
 
(7) A kérelmezőket a döntés meghozatalától számított 8 napon belül értesíteni kell a 
támogatás iránti kérelmek eredményéről.  
 

7.§.  

 
A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a Gyermelyi Közös 
Önkormányzati Hivatal feladata, amelynek tevékenységéről évente egy alkalommal a 
zárszámadás elfogadásakor a Polgármester beszámol a képviselő-testületnek.  
 

8.§ 
 

(1) Az államháztartáson kívüli szervezet vagy magánszemély Szomor Község 
Önkormányzatának erre a célra elkülönített adomány számla elnevezésű számlára teljesíthet 
önkéntes befizetést.  
 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő számlán lévő támogatások felhasználásáról a polgármester 
dönt, és döntéséről negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet. 
 
(3) Az (1) bekezdésben szereplő számlán lévő támogatás az önkormányzat működési és 
fejlesztési kiadásaira használható fel. 
 
(4) Az adományozó megjelölheti a támogatás felhasználásának 2.§ (1) bekezdés szerinti 
célját. Ez esetben a támogatás felhasználására az adományozó és az önkormányzat között 
a rendelet 2. mellékletében szereplő megállapodás köthető. 
 

9.§ 
       

Záró rendelkezések 
 

 
(1) E rendelet 2013. szeptember 15. napján lép hatályba. 
 
 
 

 
Nagy György       Mike Hajnalka 
polgármester                       jegyző   

 
 
 
Záradék: 
 
Kihirdetve: 2013. szeptember 11. 
 
 
 
Mike Hajnalka 
    jegyző 
 
 



1. melléklet a 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelethez 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

SZOMOR ÖNKORMÁNYZATÁHOZ A TÁRSADALMI ÉS CIVIL SZERVEZETK 
TÁMOGATÁSÁRA BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOKHOZ 

 
 
1. A pályázó személy vagy szervezet megnevezése, címe, szervezet esetén 

a vezető  neve is:  (Ha fentitől eltér, levelezési név, cím, irányítószám is, 

ahová az értesítést kéri): 

 

  

  

 

 

2. A pályázatért felelős személy neve, telefon/fax/mobilszáma, e-mail 

címe:  

 

  

  

 

3. A támogatást befogadó számlatulajdonos neve, számlaszáma, a számlát 

kezelő bank neve: 

 

  

  

 

 A támogatást befogadó számlatulajdonos szervezeti-működési formája 

(költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, egyéni 

vállalkozó, egyéb):  

 

4. A pályázati téma rövid leírása: 

 

  

 

 

 A pályázat témájának, illetve a megvalósítás módjának részletes leírását (max.3 

oldalon), valamint a részletes költségvetést kérjük mellékelni! 



 

5. Az igényelt támogatás összege: 

  

 

6. A pályázat tervezett megvalósításának:  

 Kezdő időpontja: Befejező időpontja:  

 Megvalósításhoz szükséges teljes összeg:  

 Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege:  

 Megvalósításhoz hiányzó összeg:  

 Megvalósításhoz már rendelkezésre álló egyéb forrás megnevezése:  

 Megvalósításhoz igényelt egyéb forrás (más alaphoz, alapítványhoz benyújtott, 

még el nem bírált pályázat) megnevezése:  

 

7. Kapott-e támogatást Szomor Község Önkormányzatától a megelőző 

évben, ha igen mennyit, az elszámolás időpontja: 

 

 összeg: elszámolt:  

 

8. A pályázó aláírásával igazolja a rá vonatkozó adatok helyességét és büntetőjogi 
felelőssége tudatában kijelenti, hogy csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás 
alatt nem áll. 

 
 Szomor, …………………………………….. 
 
 

Tudomásul veszem, hogy a megítélt támogatás átutalásának feltétele a Szomor 
Község Önkormányzatával az összeg szabályszerű felhasználásáról és 
elszámolásáról megkötött szerződés visszaküldése. Adataim közzétételéhez ( név, 
cím, cél, kapott összeg) a támogatás elnyerése esetén hozzájárulok. 

 
 
 
 .……….......................…….. 

pályázó (cégszerű) aláírása 
 
  
 
Postára adás határideje: ………………………………………. 
 
cím: Szomor  Község Önkormányzata  
 2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3. 
 



2. mellékelt a 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Adományozási Megállapodás ( 1. ) 
 

amely létrejött a …………………………………………(adományozó 
neve)…………………………………………………………….(székhelye)………………………….
(adószáma) képviseli: ………………………………………………..mint adományozó és 
Szomor Község Önkormányzata (székhelye: 2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3. adószáma:  
15730019-1-11) képviseli: Nagy György polgármester, mint adományozott között az alábbi 
feltételekkel: 
 

1. Adományozó ……………………………..Ft-ot azaz …………………………………….. 
forintot ad az Adományozottnak. 

 
2. Az Adományozó kijelenti, hogy az adományt a jelen megállapodást követő 15 napon 

belül az Adományozott OTP Bank Zrt-nél vezetett ……………………………………… 
bankszámlájára átutalja. 

 
3. Adományozó az adománnyal hozzá kíván járulni az Önkormányzat által szervezett 

közhasznú tevékenység megvalósításához, úgymint:…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
(konkrét cél megjelölése). 

 
4. Az adomány kizárólag a 3.) pontban megnevezett cél megvalósításához használható 

fel. 
 

5. Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. 
 

6. Adományozott az adományt köszönettel elfogadja és kijelenti, hogy az megfelel az 
1996.évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 4.§ 1/a pontjának. 

 
7. Megállapodást kötő felek megállapodása szerint jelen megállapodásban nem 

szabályozott kérdésekben a Ptk. arra vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 

8. Az Adományozott a támogatási összeg értékhatáráig az 1996. évi LXXXI. törvény 
(Tao. tv.) 3. melléklete B) részének 17. pontja alapján igazolást állít ki 
…….év…………………..hó…….napjáig az Adományozó számára. 
 

A megállapodást kötő felek jelen megállapodást – felhatalmazott képviselőik által – mint 
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Szomor, ……………év………………………..hó……….nap 
 
 
 
 
 …………………………………….  ………………………………………… 
         adományozó       Nagy György 
         polgármester 
         adományozott 
 

 
 



Adományozási Megállapodás ( 2. ) 
 

amely létrejött a …………………………………………(adományozó 
neve)…………………………………………………………….(székhelye)………………………….
(adószáma) képviseli: ………………………………………………..mint adományozó és 
Szomor Község Önkormányzata (székhelye: 2822. Szomor, Vörösmarty M.u.3. adószáma:  
15730019-1-11) képviseli: Nagy György polgármester, mint adományozott között az alábbi 
feltételekkel: 
 

1. Adományozó ……………………………..Ft-ot azaz …………………………………….. 
forintot ad az Adományozottnak. 

 
2. Az Adományozó kijelenti, hogy az adományt a jelen megállapodást követő 15 napon 

belül az Adományozott OTP Bank Zrt-nél vezetett ……………………………………… 
bankszámlájára átutalja. 

 
3. Adományozó az adománnyal hozzá kíván járulni az Önkormányzat által szervezett 

közhasznú tevékenység megvalósításához, úgymint:…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
(konkrét cél megjelölése). 

 
4. Az adomány kizárólag a 3.) pontban megnevezett cél megvalósításához használható 

fel. 
 

5. Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. 
 

6. Megállapodást kötő felek megállapodása szerint jelen megállapodásban nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. arra vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 
 
A megállapodást kötő felek jelen megállapodást – felhatalmazott képviselőik által – mint 
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Szomor, ……………év………………………..hó……….nap 
 
 
 
 
 …………………………………….  ………………………………………… 
         adományozó       Nagy György 
         polgármester 
         adományozott 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indokolás 

az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli 
forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelethez. 

 
Általános indokolás 

 
Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás 
átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdése teszi kötelezővé az 
önkormányzatok számára. 
 

Részletes indokolás 
 

1-2.§-hoz 
 

A szervezetek megjelölését és a támogatandó célokat tartalmazza, amelyek támogatását 
Szomor Község Önkormányzata lehetővé teszi költségvetési forrás biztosításával. 
 

3-5. §-hoz 
 

A támogatási kérelmek benyújtásának határidejét, formáját, eljárási szabályait, a támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolóra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.  

 
6.§-hoz 

 
A támogatási kérelmek elbírálására vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
 

7. §-hoz 
 

A támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről rendelkezik. 
 

8.§-hoz 
 

Az államháztartáson kívülről érkező forrás átvételének szabályait tartalmazza. A 
támogatások felhasználása esetén a döntési jogkört a polgármesterhez telepíti a rendelet. 
 

9.§-hoz 
 

A rendelet hatályba lépéséről és a korábbi e tárgyban kiadott rendelet hatályvesztéséről 
rendelkezik. 
 
 
 
 
 
           Nagy György      Mike Hajnalka 
           polgármester            jegyző 
 
 
 
 

 

 



 

 


