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- a Közgyűléshez a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosítására
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Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

jegyzői

L.

Dr.Krizsai Anita
szociális és köznevelési osztály vezetője

Pató István
városfejlesztési és városüz
osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személy aláírása:
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Dr. Szemán Sándor
címzetes

főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője
Véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Közgyűlés!

Tisztelt

Nyíregyháza

Megyei Jogú Város

Közgyűlése

a helyi önszerveződő

közösségek pénzügyi

támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján
elismeri és támogatja azt a tevékenységet, melyet a településen élő állampolgárok önszerveződő
közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, polgárok közéletbe történő
bevonása, település fejlesztése, szépítése, a környezetvédelem, a közbiztonság mértékének
növelése, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és hagyományok ápolása, a lakosság
művelődése,

szórakozása, sportolása, egészségvédelme érdekében . Ezen célok megvalósulása

érdekében a Közgyűlés az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében keretösszeget
állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az önszerveződő
közösségek közötti esélyegyenlőség biztosítására támogatási-pályázati rendszert vezetett be,
melynek feltételeit és az eljárás rendjét e rendelet szabályozza.
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendeletben (továbbiakban Ör.) a szabályozásra került pénzbeli ellátások fedezetét
az Önkormányzat saját költségvetési forrásából biztosítja.
A rendelet legutóbbi módosítása óta eltelt

időben

módosult az államháztartásról szóló 2011 . évi

CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011 (Xll.31.) Korm. rendelet, mely módosítások helyi
rendeleti szinten

történő

nyomon követése szükséges. Ezen

túlmenően

a rendelet módosítását

indokolja a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével a támogatott szervezetek által - a
jogszabályi rendelkezéseknek
történő

megfelelően

- a pályázathoz csatolandó mellékletek kitöltésében

nagyobb segítségnyújtás.

Az Ör. S.§ (1) bekezdése értelmében, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése minden év
november 30. napjáig határozattal dönt a helyi
szolgáló

következő

évi

önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatására

keretösszegről.

A fent leírt paragrafusban foglaltakra hivatkozva, javasoljuk a Tisztelt
2019. évi költségvetési rendeletben a helyi

önszerveződő

Közgyűlés

részére, hogy a

közösségek támogatására 25.000.0000

forint keretösszeg kerüljön megállapításra .
Az

előterjesztés

1. számú melléklete az

előzetes

hatásvizsgálatot, a 2. számú melléklete a rendelet-

tervezetet, a 3. számú melléklete a határozat- tervezetet tartalmazza.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet és a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjen!
Nyíregyháza, 2018. október 08.
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1.

számú melléklet a JKAB/742-2/2018. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály módosítás szükségességének a célja

A rendelet módosítását indokolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a
végrehajtásáról szóló 368/2011 (Xll.31.) Korm. rendelet módosítása, továbbá a gyakorlati
tapasztalatok figyelembevételével a támogatott szervezetek által - a jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően

- a pályázathoz csatolandó mellékletek kitöltésében történő nagyobb segítségnyújtás.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendeletben a szabályozásra került pénzbeli ellátások fedezetét az Önkormányzat
saját költségvetési forrásából biztosítja.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet szabályainak végrehajtása a Polgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti egységeinek
többlet adminisztrációs terhet jelentenek, a támogatásban részesülő szervezetek adminisztrációs
terhei nem növekednek.

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendeletben szabályozott pénzügyi támogatások biztosításáról az Önkormányzat, a Közgyűlés és
Bizottságai és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységein keresztül gondoskodik. A személyi
és tárgyi feltételeknek a megnövekedett adminisztrációs teher kezelése érdekében történő
rendelkezésre állítása folyamatosan zajlik.

S. Környezeti és egészségügyi következményei
Konkrét környezeti és egészségügyi következmények nem ismeretesek.
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2.

számú melléklet a JKAB/742 -2/2018. számú előterjesztéshez
Rendelet - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„„ / .. „( ... ) önkormányzati
rendelete
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében,
Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„ (3)

Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás)
iránti pályázatokat írásban személyesen vagy elektronikus úton, jelen rendelet 1. mellékletében
szereplő "Pályázati Adatlap" című formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein, a
pályázatot meghirdető közgyűlési bizottsághoz minden évben a pályázati felhívásban
meghirdetett időpontig lehet benyújtani, kivéve a Szociális és Egészségügyi Alap pályázatát,
melyre a (4) bekezdésben foglalt szabályok vonatkoznak. „
(2) Az Ör. 7. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére
bocsátja:
ea) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt,
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás
mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
eb) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló
okiratának eredeti példányát.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot
ugyanahhoz a támogatóhoz és az ea), eb) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok
nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további
pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak."

0
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2.§ (1) Az Ör. 1. melléklete „Pályázati adatlap" helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 1. melléklete „Pályázati adatlap 2. számú melléklete" helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 2. melléklet „Támogatási szerződés" helyébe a 3. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet 2018. október 31.-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Az Ör. rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
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1.melléklet a .... ./............ (... „

.... )

önkormányzati rendelethez

Pályázati Adatlap
önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatása iránt

Az önszerveződő közösség neve:
Az

önszerveződő

közösség székhelye:

Levelezési címe:
Adószáma:
Számlavezető

pénzintézet megnevezése, számlaszám:

A szervezet jogállása:
*megfelelő

közhasznú

-

nem közhasznú

jogállás aláhúzandó

Képviselőjének

neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

A bírósági/törvényszéki nyilvántartásba vételéről szóló jogerős végzés száma, kelte:
A nyilvántartott tagok létszáma:
Kért-e az

előző

évben pénzügyi támogatást?

Az előző évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás( ok)
típusa és összege:

-

közbiztonsági alap

........................................... Ft

-

kulturális alap

........................................... Ft

-

civil alap

........................................... Ft

-

szociális és egészségügyi alap

........................................... Ft

-

városfejlesztési és környezetvédelmi alap ........................................... Ft

-

pályázati önerő és tartalék alap

A jelen pályázatban kért támogatás összege:

(1
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A kért összeg tervezett felhasználása (célja), rendezvények, programok megnevezése:
(Felsorolás konkrét meghatározott tevékenységenként/költség-nemenként, minden
rendezvényhez, programhoz külön költségvetést kell készíteni!)

Összeg:

1)
2)
3)

A megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai (az Ávr. 69 § (1) h pontja szerinti
bontásban):
„a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból
származó összeget, és
- az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt
és kapott egyéb támogatás összegét"

A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket:
a)

az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség
székhelye szerinti törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól
kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,

b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely
részletes tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai (munkaterv),
bb) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz
kapcsolódó tagdíj, önrész vállalásának tervezett mértéke,
be) Az önszerveződő

közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz

kapcsolódó, más pályázati források, lehetőségek bemutatása, kiemelése,
más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke,
bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni
felhasználásáról, az Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható
költségeket - főbb jogcímenként - részletezve.
e)

az

önszerveződő

közösség

tárgyévet

megelőző

évi

tevékenységéről

szóló

tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint
·~
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az

önszerveződő

közösség a tárgyévet

rendelkezésre, az azt

megelőző-

üzleti

másolatát, a pályázat benyújtását

megelőző

évről

- amennyiben ez nem áll

szóló számviteli beszámoló

megelőző évről

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

egyszerű

szóló az egyesülési jogról, a

működéséről

és támogatásáról

szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a
közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe

helyezéséről

szóló

igazolást,
d)

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában
való megfogalmazottaknak való

e)

a

közpénzekből

megfelelésről

(civil szervezetek átláthatósága),

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,
f)

nyilatkozat az Ávr.75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap
6.sz.melléklete),

g)

nyilatkozat

arról,

hogy

megfelel

a

rendezett

munkaügyi

kapcsolatok

követelményeinek,
h)
i)

nyilatkozat de-minimis támogatásokról,
áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,

j) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap
7.sz.melléklete).
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére

bocsátja:
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által
igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy
hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta

közjegyző

közjegyző

által

által hitesített másolatát

és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét
igazoló okiratának eredeti példányát.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább

kettő)

alkalommal nyújt be

pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott
okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott
pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy
ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.
Nyíregyháza, 20 ............... .

a szervezet

p.h.

(Y'
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2. melléklet a .„„/„„„ .. „„(„„. „„) önkormányzati rendelethez

A pályázati adatlap 2. sz. melléklete
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben

előírt

rendezett munkaügyi

kapcsolatokra
NYILATKOZAT

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
levelezési címe:
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
nyilvántartási száma:
adószáma:
számlavezető

pénzintézet neve:

számlaszám:
képviselője büntetőjogi felelősségem

tudatában

n y i 1a t k o z o m,
hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdésében és
1. melléklet 3. pontjában vagy 16.§ (1) bekezdésében és 1. melléklet 4. pontjában illetve az
egyszerűsített

foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra

irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori
feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett
kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó
rendelkezések megsértése,
d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy

NY
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db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
(a továbbiakban: Harmtv.) szerinti,
magas szintű képzettséget

igénylő

keresőtevékenység

folytatására jogosító engedély (ideértve a

munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)

Nyíregyháza, 20 ............... .

a szervezet képviselőjének aláírása

p.h.
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3.

melléklet a .... ./............ (......... ) önkormányzati rendelethez
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,(székhelye: 4400.
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., adószáma: ........................ képviselője: polgármester) mint
másrészről

Támogató,

........................................Szervezet,

adószáma: ................................... képviselője: ........ , Támogatónál

(székhelye: ......................,
vezetett

nyilvántartásban

rögzített azonosítója: .... ) mint Támogatott között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1.) Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a ... évi költségvetése ....... terhére ........ - Ft.,

azaz ......... forint

összegű

térítendő

vissza nem

100%-os támogatási intenzitású

támogatást nyújt Támogatott részére az Önkormányzat ......... Alapra benyújtott
támogatási kérelme, Támogató Közgyűlésének .. ./.... (...... ) önkormányzati rendelete,
valamint a ..... ./.... (... ) számú határozata alapján.
2.) Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott
............ Ft.-,

azaz

................ .forint

összegű

támogatást

Támogatott

részére

Támogatott ...........-nál vezetett ......... számú számlájára - a támogatott pályázatára
figyelemmel -20 ............ napjáig átutal.
3.) Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten
nyilvántartani, valamint a hatályos számviteli, pénzügyi, adó és egyéb gazdálkodási
jogszabályok szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége során
megtartani.
4.) Támogatott a támogatás összegét - a támogatott pályázatára figyelemmel - jelen
szerződésben

foglaltak szerint 20 .... december 31-ig kizárólag az alábbi célra/célokra

...................................................... használhatja fel.
A támogatási cél/célok meghiúsulása illetve a támogatási összeg fel nem használása vagy
csak egy részének felhasználása esetén Támogatott köteles - 8 napon belül - Támogatót
írásban értesíteni és a támogatás teljes vagy fel nem használt összegét Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata ............ -nál vezetett .............. számú költségvetési
elszámolási számlájára visszafizetni. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződés 4.
pontjában meghatározott kötelezettségét elmulasztja a támogatási összegen felül a
folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított mindenkor hatályos jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata ............ -nál vezetett .............. számú költségvetési
elszámolási számlájára.
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5.) A Támogatott köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város címerét és logóját a
támogatással érintett tevékenység színhelyén. Támogatott a címert és logó használatát
igazoló dokumentumokat (pl.: fénykép) a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló
mellékleteként minden esetben köteles csatolni.
6.) Amennyiben Támogatott a támogatást nem a jelen támogatási

szerződésben

meghatározott célra használja fel, azt a felek szerződésszegésnek minősítik, melynek
alapján Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés
napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal
növelten Támogató költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni és a Támogatott
nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári év időtartamban.
7.) Támogatott a támogatás
követő

jogszerű

felhasználásáról köteles elszámolni a tárgyévet

év január 31. napjáig, és kötelezettséget vállal arra, hogy január 31. napjáig

szakmai és pénzügyi beszámolót készít.
A szakmai és pénzügyi beszámoló része a jelen támogatási
képező

„Elszámolás"

című

szerződés

mellékletét

formanyomtatvány, valamint a támogatás összegének

felhasználásáról szóló eredeti számlák, a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat,
illetve kiadási pénztárbizonylat - Támogatott által - hitelesített másolati példánya.
Támogatott köteles az eredeti számlákat a következő záradékkal ellátni:
............ Alap terhére ............ „ „ ........ önkormányzati azonosító számon nyújtott vissza
nem

térítendő

támogatás felhasználása, a támogatási összeg más célra nem lett

elszámolva.
Támogatott köteles a számlamásolatokat, valamint a kifizetés tényét igazoló
bankszámlakivonat másolatát, illetve kiadási pénztárbizonylat másolatát a következő
hitelesítő

záradékkal ellátni:

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat (dátum, aláírás bélyegző).
A költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat, valamint a
költségvetési támogatással

kapcsolatos

iratokat a támogatott a vonatkozó

jogszabályi rendelkezéseknek

megfelelő időtartamig

köteles

megőrizni.

8.) Az elszámolás késedelme esetén, Támogatott köteles a késedelembe esés napjától a
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának napjáig a támogatás 1%-ának megfelelő
mértékű napi késedelmi kötbért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ..... -

nál vezetett

„ .....

számú költségvetési elszámolási számlájára megfizetni. A késedelmi

kötbér mértéke nem haladhatja meg a támogatás összegének 30%-át. Nem
részesíthető

pénzügyi támogatásban egy naptári év időtartamban a Támogatott,

amennyiben az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt
el, és ezt a közgyűlés határozatban megállapította.
9.) Amennyiben Támogatott a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását a 7.) pontban
meghatározott határidő lejártát követő 60 napon belül sem teljesíti, a támogatott
köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított
WWW.Nl'UtEGYHAZA..HU
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jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelten Támogató
költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni és a Támogatott nem részesíthető
pénzügyi támogatásban két naptári év időtartamban.
10.)Támogató - közgyűlésének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről

szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében valamint a részletes

pályázati kiírásban foglaltak szerint - jogosult a szakmai és pénzügyi beszámolót
elbírálni.
Támogatott tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai
jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a pénzügyi és
számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult
ellenőrzést

folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az

ellenőrzéshez

szükséges

rendelkezésére
Számvevőszék

adatokat,

bocsátani.

A

dokumentumokat

támogatás

összegének

az

ellenőrzést

felhasználását

az

végző

Állami

is jogosult vizsgálni.

11.)Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás
és a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó

értékű,

áru

beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban
köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés
is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt
kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
12.)Köteles a támogatott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban
bekövetkező

változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek

megfelelően

bejelenteni. Ennek elmulasztásából

teljes

körű felelősséggel

eredő

joghátrányért a támogatott

tartozik. Amennyiben a támogatási

szerződés

megkötése a

támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan
tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul a támogató a támogatási szerződés
megkötésétől

eláll.

13.)Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek magukra nézve a
Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak. Vitás
kérdésekben felek Támogató Közgyűlése előzetes egyeztető döntését követően a
hatáskörrel rendelkező nyíregyházi székhelyű bíróság illetékességét kötik ki.
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14.)Jelen támogatási

szerződést

a felek elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták.

Jelen támogatási szerződés három eredeti példányban készült, melyből egy eredeti
példányt a Támogatott, két eredeti példányt a Támogató átvett.
Nyíregyháza, 20 ............................ .

Támogató

Támogatott

P.H.

P.H.

Pénzügyileg ellenjegyezte
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Általános indokolás
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló „„/„.(„.) önkormányzati rendelet-tervezethez

A rendelet módosítását indokolja a A rendelet módosítását indokolja az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011 (Xll.31.) Korm. rendelet módosítása,
továbbá a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével a támogatott szervezetek által - a
jogszabályi rendelkezéseknek
történő

megfelelően

- a pályázathoz csatolandó mellékletek kitöltésében

nagyobb segítségnyújtás.
Részletes indokolás

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló „„/„.(„.) önkormányzati rendelet-tervezethez

1.

§-hoz

A pályázat benyújtásának módja kiegészítésre került a pályázat elektronikus benyújtásának
lehetőségével valamint a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges okiratok benyújtására
vonatkozó feltételeket tartalmazza.

2.

§-hoz

A rendelet mellékletében történt változásokat tartalmazza.
3.

§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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3. számú melléklet a JKAB/742-2/2018. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
..../2018. ( X.18.) számú
határozata
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló 2019. évi keretösszeg
meghatározásáról
A Közgyűlés

1./ az előterjesztést megtárgyalta és a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 25.000.000 forint, azaz huszonötmillió forint
keretösszeget biztosít.
2./utasítja a gazdasági osztály osztályvezetőjét, hogy a 2019. évi költségvetésbe a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 25.000.000 forint, azaz huszonötmillió forint
keretösszeget tervezzen be.
Felelős:

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztály osztályvezetője
folyamatos, legkésőbb 2019. február 15.

Határidő:

Nyíregyháza, 2018. október 18.

Erről

1)
2)

értesül:

A Közgyűlés tagjai
A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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