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Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete

A civil szervezetek támogatási rendjéről
Bér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Bér: 2012 július 13.

----------------------jegyző
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1. Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet célja, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi
szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása
érdekében, az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak
megfelelően szabályozza a helyi civil szervezetek támogatását.
(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt
hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív
tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend- és vagyonvédelem, a
sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése
terén végzett tevékenységet.
(3) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok
megvalósulása érdekében a civil s szervezetek számára jelen rendelet keretei között,
azonos feltételek mellett, költségvetéséből pénzügyi támogatást biztosít Bér Község
Önkormányzata közigazgatási területén működő, a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárás szabályairól szóló 2011. évi CLXXXI.
Törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek működésére és
rendezvényeire.
(4) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente, a
költségvetési rendeletében állapítja meg.
2. Az együttműködés megvalósulása
2.§
(1) Bér Község Önkormányzata a civil szervezetekkel történő együttműködés érdekében:
a) tanácskozási joggal meghívja a képviselő-testület ülésére a településen működő civil
szervezeteket, amennyiben a tevékenységi körüket érintő ügyet tárgyal,
b) honlapján a civil szervezetek nyilvános adatait közzéteszi, biztosítva azok elérhetőségét,
3. A támogatásokról
3.§
(1) Az önkormányzat nem pénzbeli támogatást nyújthat, azon civil szervezet számára, melyek
nem pénzbeli támogatási igénnyel fordulnak az önkormányzathoz, megjelölve a nem
pénzbeli támogatás tartalmát.
(2) Az önkormányzat a civil szervezetek számára céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel,
vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújthat.
(3) Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amely
a) Bér település székhelyű,
b) Bér település lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a
támogatást.
(4) Támogatásban nem részesíthetők a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,
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továbbá olyan civil szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelőző öt éven belül:
a) együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn párttal, vagy
(5) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg
terhére, a Képviselő-testület dönt a rendelkezésre álló keret odaítéléséről.
4. Támogatási igény benyújtása
4.§
(1) A támogatási rendszer egységes, ugyanakkor biztosítja a szakterületek – a kiíró által
igényelt – sajátosságainak érvényesülését is.
(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell: a civilszervezet
a) megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel
számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, nyilvántartott tagok
számát,
b) a számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
c) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,
e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a cél
megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét,
f) a cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.
5. A támogatás elbírálása
5.§
(1) A beérkezett támogatási igényeket a képviselő-testület bírálja el.
(2) Nem részesíthető támogatásban az a civil szervezet, amely
a) benyújtott dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
b) a dokumentáció nem tartalmazza a 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakat,
c) az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el,
e) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól
eltérően használta fel,
d) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
e) a hiánypótlást határidőre nem teljesíti,
f) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6.§-ában meghatározott összeférhetetlenség áll
fenn.
6. A támogatások nyilvánossága
6.§
(1) A civil szervezet részére biztosított támogatásról tájékoztatót kell készíteni, melyet közzé
kell tenni az önkormányzat honlapján.
(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:
a) a támogatott szervezet megnevezését,
b) a támogatás célját
c) a támogatás összegét.
7. A támogatás felhasználása
7.§
(1) A támogatásról szóló döntés alapján a civil szervezettel támogatási szerződést kell kötni.
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(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a támogatott cél pontos meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás átutalásának határidejét,
d) a támogatással történő elszámolás határidejét, módját.
(3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben
megjelölt célra használható fel.
(4) A támogatásnak a támogatási szerződésben rögzítettektől történő eltérő célú felhasználása
csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul és a támogatási szerződést ennek
megfelelően módosításra kerül.
8. A támogatással történő elszámolás
8.§
(1) A civil szervezet a támogatás felhasználásáról –legkésőbb – a tárgyévet követő év január
31. napjáig köteles elszámolni.
(2) A támogatás felhasználását a polgármester a /kör/jegyző útján – a bemutatott számlák
alapján – a tárgyévet követő év március 1-ig ellenőrzi, melynek eredményéről a soron
következő képviselőtestületi ülésen írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét, vagy annak egy részét a támogatási
szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az
elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetnie a támogatónak.
(4) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott nem a
támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően használta fel az elnyert támogatást,
vagy annak egy részét, a támogatott köteles a polgármester felszólításától számított 8
napon belül az önkormányzat részére visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően
felhasznált részét.
9. Záró rendelkezések
9.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba
Bér: 2012. július 12.

--------------------Matics János
polgármester

--------------------Várnai Ildikó
jegyző
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