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önkormányzati rendelete 
az önkormányzati támogatásokról 

 
 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.) 
előírásaira is – a civil szféra önkormányzati 
támogatásának szabályairól az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
E rendelet hatálya az önkormányzat éves 
költségvetésében tervezett pénzbeli 
támogatások iránt kérelmet benyújtó jogi 
személyekre, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre, valamint a 
támogatások kérelmezésének és odaítélésének 
eljárására terjed ki. 
 

2. § 
(1) Pénzbeli támogatást – a (2) bekezdés 
kivételével – csak e rendelet szabályai szerint 
lehet kérelmezni és odaítélni. Az ettől eltérő 
kérelmeket a polgármester érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja. 
(2) E rendelet szabályaitól eltérő módon 
történő támogatásra a költségvetési rendelet 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
 

3. § 
(1) Támogatás olyan tevékenységhez 
kérelmezhető 

a) amelyet a településen székhellyel vagy 
telephellyel működő jogi személy, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet (a továbbiakban együtt: 
szervezet) folytat, 

b) amely a település, az önkormányzat vagy 
egy közösség szempontjából hasznos és 
támogatásra érdemes. 

(2) Amennyiben a tevékenység hasznossága 
vagy támogatásra érdemessége kapcsán vita 
alakul ki, arról – a képviselő-testület átruházott 
hatáskörében eljárva – a Pénzügyi és Általános 
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt. E 
döntés ellen további jogorvoslatnak helye 
nincs. 

                   
4. § 

(1) A kérelmet, azon tevékenység leírásával és 
– szükség esetén – igazolásával 
(valószínűsítésével), amelyhez a támogatást 
kérik, a tárgyév január 1. és március 31. napja 
között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán, személyesen vagy postai úton. 
(2) A kérelemhez csatolni kell az e rendelet 7.§ 
(2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amely 
nélkül a kérelem érvénytelen, azt a 
polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
(3) A határidőben és az előírt módon benyúj-
tott kérelmekről – az önkormányzat tárgyévi 
költségvetésében erre a célra biztosított elő-
irányzat figyelembevételével és a polgármester 
javaslatára – a képviselő-testület átruházott 
hatáskörében eljárva az illetékes bizottság az 
áprilisi ülésén dönt. 
 (4) A támogatásról szóló döntésben meg kell 
határozni, hogy a szervezet milyen 
tevékenységre kapja a támogatást, mikor és 
milyen formában kell arról elszámolnia. 
 

 5. § 
 (1) A támogatásról az önkormányzat 
képviseletében a polgármester és a támogatott 
szervezet írásbeli megállapodást köt, amelyben 
rögzítésre kerülnek a 4.§ (4) bekezdése szerinti 
feltételek. 
(2) A támogatások kifizetése utólagos, de – 
tekintettel a támogatott tevékenység 
sajátosságaira – ettől eltérő (pl. előleg) 
kifizetésről is dönthet a Bizottság. 
 

6. § 
(1)  A támogatott az önkormányzati 
támogatással a megállapodásban 
meghatározott ideig és módon elszámol. 
(2)  Azzal a támogatottal szemben, amely nem 
a megállapodásnak megfelelően használta fel a 
támogatást, vagy arról nem a megállapodás 
szerint számol el, a polgármester intézkedik a 
támogatás, vagy annak egy része visszafizetése 
iránt, illetve javasolhatja, hogy a képviselő-
testület a következő évi támogatásból zárja ki. 
 

7. § 
(1)  Nem részesülhet e rendelet alapján 
támogatásban az a szervezet, amelyik a Knytv. 
szabályai szerint a támogatásokból kizárt. 
(2)  A támogatást kérelmezőnek az írásos 
kérelméhez csatolnia kell – az e rendelet 
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melléklete szerinti – nyilatkozatát a Knytv. 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség 
fennállásáról, vagy annak hiányáról. 
(3)  Az összeférhetetlenség fennállása ellenére 
nyújtott támogatásról kötött megállapodás 
semmis, az ennek alapján folyósított 
támogatást a kérelmező egy összegben a 
Knytv. szabályai szerint köteles visszafizetni. 
 

7/A. §1 
(1) Működési vagy fejlesztési célú 
államháztartáson kívül forrás átvételéről  
    a) egymillió forintos értékhatárig a 
polgármester, 
    b) egymillió forint értékhatár felett a 
képviselő-testület dönt. 
(2) Államháztartáson kívül forrás átvételéről és 
annak feltételeiről megállapodást kell kötni, 
amely az (1) bekezdés szerint a polgármester, 
illetve a képviselőtestület hatásköre. 
 

8.§ 
Ez a rendelet 2012. január 27. napján lép 
hatályba és a 2012. évre benyújtott támogatási 
kérelmek esetében kell először alkalmazni. 
 
 
Hőgyész, 2012. január 26. 
 
Botta György          Dr. Schutzbach Ferenc 
  polgármester                  c. főjegyző 
 

                                                           
1 Beiktatta a 13/2013.(XI.1.) ör. 2013. november 1. 
napjával. 



 
 
 
 
 
Melléklet 
 
 

 
Nyilatkozat 

az önkormányzati támogatások iránti kérelemhez a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knytv.) szerinti összeférhetetlenség, illetve 

érintettség fennállásáról, illetve annak hiányáról 
 
 

A támogatást kérelmező neve:……………………………………………………………………….. 
 
Címe/Székhelye:………………………………………………………………………………………. 
 
Cégjegyzékszáma:………………………………………………………………………………………. 
 
Adószáma:…………………………………………………………………………………………….. 
 
Képviselőjének neve:………………………………………………………………………………… 
 
 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatást kérőként megjelölt szervezettel szemben a  
 

1. a Knytv.6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn*       ---     fennáll az (1) bekezdés ….) pontja alapján* 

 
2. a Knytv. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

3. nem áll fenn*       ---     fennáll az (1) bekezdés ….) pontja alapján* 
 
Az összeférhetetlenség vagy érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
 
 
 
 
 
 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
 
 
 
 
 
 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 
Jelen nyilatkozatot a hozzáfűződő jogkövetkezmények ismeretében tettem. 

 
 
Kelt: 
 
 
 
                                                                                           ………………………………. 
                                                                                               kérelmező/képviselő aláírása 
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(* a megfelelő szöveg aláhúzandó!) 
 
 
 
 
 

Tájékoztató 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénynek (Knytv.) a 

nyilatkozattal érintett szabályairól. 
 
 
 

Az összeférhetetlenség szabályai: 
 

„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló 

jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető 
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az 
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező 
azon szervezeti egysége, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn 
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti 
vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.” 
 
 
Az érintettség szabályai: 
 

„8. § (1) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) 

pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt 
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő 
közzétételét. 

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.” 
 
 


