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                                                                                       Az előterjesztés készítésében közreműködött:      

                                                                                       Titkárság                                                    

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Pénzügyi Bizottság 2013. március 26-i ülésére 

 

A társadalmi és civil szervezetek  2013. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírására 

 

                

Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága pályázatot ír ki társadalmi és 

civil szervezetek részére önkormányzati támogatás igénylésére. 

 

A támogatás keretösszegét Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 

évi költségvetéséről szóló  5/2013. (II.28.) számú rendeletében a társadalmi szervezetek részére 6.5 

millió Ft, a civil szervezetek részére 2.5 millió Ft összegben határozta meg, mely összeg a 

sportegyesületek, sportcélú társadalmi szervezetek, a társadalmi szervezetek (alapítványok, 

egyesületek, nonprofit szervezetek, stb.) illetve civil szervezetek támogatására fordítható. 

 

A határozati javaslat mellékletét képezi a pályázati kiírás, szabályzat, a pályázati adatlap és 

mellékletei. 

 

Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 

 

Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását:  

 

…../2013. (III.28.) számú Pénzügyi Bizottsági határozat 

 a társadalmi és civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 4. mellékletének 2.2.15 pontjában biztosított jogkörében 
eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a társadalmi és civil 

szervezetek támogatására a határozat melléklete szerinti pályázati kiírást, pályázati adatlapot 

és annak mellékleteit jóváhagyja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a társadalmi és civil 

szervezetek támogatásának melléklet szerinti szabályzatát jóváhagyja. 

 

 

Telefon/Fax: (53) 360-010 

Telefon: (53) 361-571 



 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága felhatalmazza a 

polgármestert az 1-2. pontban foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: a pályázat Abony Város honlapján történő megjelenése 2013. április 2.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Társadalmi és civil szervezetek 

 

 

Abony, 2013. március 22. 

 

 

 

Habony István  s.k.             

     Pénzügyi Bizottság elnöke  
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
 

Társadalmi és civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatására 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága pályázatot ír ki a 

társadalmi és civil közérdeket megvalósító szervezetek támogatására. 

 

Abony város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező, legalább 1 éve 

működő, hivatalosan bejegyzett, és Abony városában tevékenységet végző, jogi 

személyiséggel rendelkező társadalmi (sportegyesületek, sportcélú civil szervezetek, 

alapítványok, egyesületek, nonprofit szervezetek stb.) illetve civil szervezetek részére. 

 

A támogatás a társadalmi és civil szervezetek működési, fenntartási és fejlesztési kiadásaira, 

programok, rendezvények szervezésére, pályázati önrész biztosítására igényelhető.  

 

A pályázat célja a városban működő sport, kulturális, közbiztonsági, egészségügyi és 

társadalmi és civil szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatása. 

 

Az igénylés csak pályázati adatlapon nyújtható be 2 példányban zárt borítékban, Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának címezve. 

A zárt borítékra kérjük ráírni „társadalmi és civil szerveztek támogatása”. 

 

A pályázati adatlap átvehető az Abonyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthető 

Abony város honlapjáról (www.abony.hu).  

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

Abony Város honlapján való megjelenést (2013. április 2.) követő 15. nap: 2013. április 17. 

szerda 16.00. óráig 

Hiánypótlásra a pályázati határidő lejártát követő 3 napon belül van lehetőség. 

 

A pályázat leadásának helye: Polgármesteri Hivatal Titkárság  

Az adatlap kitöltése nélkül, hiányosan, vagy határidő után benyújtott, valamint pályázati 

kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró 

Pénzügyi Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A pályázó szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. A 

pályázat benyújtásakor a meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem 

adhatja. 

Telefon/Fax: (53) 360-010 

Telefon: (53) 361-571 



 

A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról 2014. január 15-ig köteles elszámolni. 

 

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő lejártát követő első Pénzügyi 

Bizottság ülésének időpontja.  

 

A pályázatok elbírálása után a pályázó értesítést kap, az eredményes pályázókkal az 

Önkormányzat támogatási megállapodást köt. 

 

 

 

Abony, 2013. március 28. 

 

 

 

                                                           Habony István s.k. 

                                                                                   Pénzügyi Bizottság Elnöke      

 

 

 

 

 

 

Záradék: Módosult Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének módosításáról szóló 7/2013. (III.20.) önkormányzati 

rendelete alapján. Hatályos: 2013. március 20. 
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SZABÁLYZAT  
 

 

a társadalmi  és civil szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról 

 

1. A sportegyesületek és civil szervezetek támogatására a Pénzügyi Bizottság a költségvetés 

elfogadását követően pályázatot ír ki Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület 

és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú 

rendeletének módosításáról szóló 7/2013. (III. 20.) önkormányzati rendeletben biztosított 

jogköre alapján. 

 

2. A pályázat közzététele az adott év költségvetésének elfogadása után Abony Város          

      Honlapján és a helyi hirdetési újságban történik.  

 

3. A sportegyesületek támogatásának feltételeit Abony Város Önkormányzat Képviselő-     

testületének a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 11/2010.   

     (V.03.) sz. önkormányzati rendelete tartalmazza. Eszerint: 

 

„11. §   

(2)  A támogatás odaítélésének szempontjai:  

a) a sportegyesület, sporttevékenységet végző civil szervezet hány éve működik, 

hány tagja van, mennyi az igazolt, tagdíjat fizető tagok száma,  

b) utazási igény (km, költség, résztvevők tervezett létszáma, közlekedési eszköz),  

c) versenyen való részvétel (fő), bajnoki mérkőzések száma (egy idényben) 

d) teremhasználati díjat fizetnek-e, ennek összege 

e) eredményesség. 

 

(3) A támogatás – a támogatási szerződés alapján  -  csak abban az esetben fizethető ki, 

ha: 

 a) a támogatás felhasználása kizárólag a sport céljait szolgálja 

b) a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott 

időpontig és módon elszámolt, az előző időszakban kapott támogatás cél 

szerinti felhasználásáról 

c)  a támogatott felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és 

biztosítja azok ellenőrizhetőségét. 

(4) A támogatás nem fordítható: 

a) politikai célok megvalósítására,  

b) a szervezet, egyesület alapszabályában meghatározott céloktól eltérő 

tevékenységre, 

Telefon/Fax: (53) 360-010 

Telefon: (53) 361-571 



 

c) harmadik személy által történő felhasználásra (támogatására), 

d) személyi jellegű juttatásra, kivétel versenybírói, játékvezetői díj 

e) étkeztetésre, és reprezentációs költségekre.”    

 

   

4. A társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek, non-profit szervezetek, stb.)       

támogatásának feltételeit Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a        

közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatainak ellátásáról szóló 14/2011. (V. 05.)       

számú önkormányzati rendelete tartalmazza. Eszerint: 

 

„10.§ 

(9)   A támogatás elosztásának főbb elvei: 

  a)    a város művelődési közéletében való aktív közreműködés 

b)    a városi ünnepségek, megemlékezések, kulturális események megrendezésében   

       való   közreműködés, szervezés 

c)    társadalmi és civil szervezetek részére önrész biztosítása 

d)    közösség érdekében végzett tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon  

       a  településen élők életminőségének javításához, hitelesen képviseli és támogatja a     

       Képviselő- testület általános célkitűzéseit 

 

(10)   A támogatás – a támogatási szerződés alapján – csak abban az esetben fizethető ki, ha: 

a)    a támogatás kizárólag a város kulturális élete színvonalának emelését szolgálja 

b)    a  támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott  

       időpontig és módon elszámolt, az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti  

       felhasználásáról 

c) a támogatott felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és   

       biztosítja azok ellenőrizhetőségét 

 

(11)    A pályázat keretében nem támogathatók: 

             a)    politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok 

             b)    azon szervezetek, amelyek pályázatukat a nyitva álló pályázati határidőn túl   

                    nyújtották be, illetve a hiánypótlásnak nem tettek eleget 

c)   a társadalmi szervezet által megszervezésre kerülő olyan rendezvény, amelyet a    

        Képviselő- testület  a tárgyévi rendezvénytervben a kiemelt városi rendezvények,    

        városi ünnepségek körében a költségvetési rendeletében meghatározottak szerint    

        támogat.” 

 

5. A támogatás 50 %-át 2013. május 30-ig, második részét 2013. augusztus 15-ig kell a 

szervezetnek átutalni.  

 

6. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény    

      (továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdés alapján: 

„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, egyesület, 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, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti 

szervének tagja, 

f) az az egyesület, 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.” 
 

 

7. Knyt. 8. § alapján: 

„(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, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az 

a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 

szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület 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.” 

 

 

8. Knyt. 14. § alapján: 

„A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban 

foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye, 

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, 

képviselőjének neve, 

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi 

okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése, 

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya, 

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása, 

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével 

kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.” 
 

 

9. A támogatás összegéről, a meghatározott célról külön megállapodás készül.  

      A megállapodást az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá.  

 

 



 

10. A támogatott köteles az elszámolást a tárgyévet követő január 15-ig megtenni.  

 

Abony, 2013. március 28.                                                       

 

 

     

Habony István s.k. 

              Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

 

 

Záradék: Módosult Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének módosításáról szóló 7/2013. (III.20.) önkormányzati 

rendelete alapján. Hatályos: 2013. március 20. 

  



 

 

 

 

 


