
SZABÁLYZAT  
a társadalmi szervezetek 2009. évi önkormányzati támogatásának 

elosztásáról 
 

1. A szabályzat hatálya kiterjed azon civil és társadalmi szervezetek körére, melyek 
 bejegyzett székhelye Abony város közigazgatási területén van, vagy 
 bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a város közigazgatási 

területén önálló szervezeti egységgel rendelkezik.  
 
2. A szabályzat hatálya nem terjed ki pártokra, munkaadói, illetve munkavállalói 

szervezetekre.  
 
3. A társadalmi szervezetek támogatására a Képviselő-testület a költségvetés 

elfogadását követően pályázatot ír ki. A pályázatok benyújtási határideje a 
megjelenést követő 15. nap, helye: Polgármesteri Hivatal.   

 
4. A pályázat közzététele az adott év költségvetésének elfogadása után az Abonyi 

Napló c. helyi lapban, a Kincskereső hirdetési újságban és Abony város honlapján 
történik.  

   
5. A társadalmi szervezetek támogatásának meghatározott keretösszegéből 10 %-

os tartalékalapot kell képezni, amely a szabadidősport, az eredményességi 
támogatás, valamint előre nem látható egyéb kiadások fedezetére szolgálhat.  
A tartalékalapból igényelhető támogatásra az Oktatási, Sport és Kulturális 
Bizottság 2009. szeptember 15-ig pályázatot ír ki. A tartalékalapból igényelhető 
támogatás elbírálása a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. 

 
6. A támogatás főbb elosztási elvei:  
 a társadalmi szervezet hány éve működik, 
 a társadalmi szervezetnek hány tagja van, mennyi az igazolt, tagdíjat fizető 

tagok száma,  
 utazási igény (km, költség, résztvevők tervezett létszáma, közlekedési 

eszköz),  
 versenyen való részvétel (fő), bajnoki mérkőzések száma (egy idényben) 
 teremhasználat díjat fizetnek-e, ennek összege.  

 
7. A támogatás 50 %-át 2009. április 30-ig, második részét 2009. augusztus 15-ig 

kell a szervezetnek átutalni.  
 
8. A támogatás nem fordítható 
 politikai célok megvalósítására,  
 a szervezet alapszabályában meghatározott céloktól eltérő tevékenységre, 
 harmadik személy által történő felhasználásra, 
 személyi jellegű juttatásra, kivétel versenybírói, játékvezetői költség (díj) 
 étkeztetésre, és reprezentációs költségekre.     

 
 

9. 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 honlapon közzétették. 
 

10. 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. 
 
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. 
 
Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 
részesülhet. 
 

11. A támogatás összegéről, a meghatározott célról külön megállapodás készül.  
A megállapodást az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá.  

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

 
Abony, 2009. február 12.                                                         

    Romhányiné dr. Balogh Edit  
                                                                                     polgármester      

 
 
 


