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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2015. februári ülésén fogadta el a civil szervezetek támogatásának elveiről szóló
rendeletet és a hozzá kapcsolódó 24/2015. (II. 02.) határozatban (a rendelettel összhangban) felkérte az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy a civil szervezetek 2015. évi működési- és
programtámogatásáról szóló pályázati kiírást a márciusi ülésre készítse elő.
Kérem a T. Képviselő - testülettől, hogy a kipostázott anyag helyett az alábbi előterjesztést
szíveskedjen megtárgyalni. Az előterjesztéshez mellékelt pályázati kiírásban foglaltak alapján minden
civil szervezet számára egységes feltételek mellett nyílik lehetőség pályázat benyújtására, így a civil
szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet is ennek megfelelően
pontosításra került. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 1/2015. (II.04.) önkormányzati rendeletének 8. § a) pont ab) alpont alapján az
előterjesztés szöveges indoklása rendeletmódosításkor tartalmazza a rendeletnek a módosítás előtti,
illetve a módosítás utáni szövegét is.
A Rendelet 5. § (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:
„ (3)A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat címét és célját,
b) a rendelkezésre álló keretösszeget,
c) a pályázaton igényelhető támogatás mértékét, a finanszírozás módját,
d) a pályázók körét,
e) a benyújtás és az elbírálás határidejét,
f) a pályázati feltételeket, a pályázat elbírálásának szempontjait.”
A Rendelet-tervezet az alábbi módosítási javaslatot tartalmazza:
„ (3)A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat címét és célját,
b) a rendelkezésre álló keretösszeget,
c) a pályázók körét,
d) a benyújtás és az elbírálás határidejét,
e) a pályázati feltételeket, a pályázat elbírálásának szempontjait.”
A Rendelet 6. §-a jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:
6. § (1) Kivételes esetben pályázati eljárás nélkül, kérelemre támogatás ítélhető meg a civil
szervezetnek a 4. §-ban meghatározott célok megvalósításához,
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a) amennyiben a tervezett cél, program a pályázat elbírálási határideje előtt valósulna
meg,
b) vagy amennyiben a civil szervezet a pályázatra önhibáján kívül nem tudott
pályázatot benyújtani.
(2) Pályázaton kívüli támogatás esetén is alkalmazni kell az 1.§ (1)-(2) bekezdésének rendelkezéseit.”
A Rendelet-tervezet az alábbi módosítási javaslatot tartalmazza:

„ 6. § (1) Kivételesen, indokolt esetben, pályázati eljárás nélkül, kérelemre támogatás
ítélhető meg a civil szervezetnek a 4. §-ban meghatározott célok megvalósításához.
(2) Pályázaton kívüli támogatás esetén a pályáztatásra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni az e §-ban meghatározott eltéréssel.”
A Civil Tanács továbbra is javaslattevő fórum marad, így a „Civil pályázatok”
véleményezésében aktív szerepet tölt be a jövőben is. A civil szervezetek támogatásakor az
Önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007.évi CLXXXI. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény („Civil törvény”) és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) előírásaira is.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és
megállapítottuk, a rendelet –tervezet társadalmi hatása, hogy az egységes jogi szabályozás
következtében a civil szervezetek számára átláthatóbbá válik az önkormányzat támogatási rendszere.
A rendelet - tervezet jelentős gazdasági, költségvetési hatással nem bír. A végrehajtásának
adminisztratív terheket növelő hatásai vonatkozásában az adminisztratív terhek elsősorban a pályázók
felé keletkeznek, mivel a pályázathoz és elszámoláshoz több dokumentum benyújtása szükséges. A
rendelet megalkotásának szükségességét a civil törvény szabályai teszik szükségessé. A tervezet
végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. A fenti leírtak alapján a mellékelt
rendelet-tervezetben foglaltakat javasoljuk elfogadni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a
jogszabály indokolása is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet,
valamint határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a civil szervezetek
támogatására a határozat 1. mellékletét képező pályázati kiírás szerinti tartalommal, valamint
felkéri polgármesterét a részletes pályázati felhívás közzétételére.
Határidő:
intézkedésre azonnal
beszámolásra: 2015. június
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Békés, 2015. március 23.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/… (… . ..)
önkormányzati rendelete
a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről
szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek
költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (3)A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat címét és célját,
b) a rendelkezésre álló keretösszeget,
c) a pályázók körét,
d) a benyújtás és az elbírálás határidejét,
e) a pályázati feltételeket, a pályázat elbírálásának szempontjait.”
2. § A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 6. § (1) Kivételesen, indokolt esetben, pályázati eljárás nélkül, kérelemre támogatás
ítélhető meg a civil szervezetnek a 4. §-ban meghatározott célok megvalósításához.
(2) Pályázaton kívüli támogatás esetén a pályáztatásra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni az e §-ban meghatározott eltéréssel.”
3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Békés, 2015. március 30.
Izsó Gábor sk
polgármester

Tárnok Lászlóné sk
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2015. április … napján
Tárnok Lászlóné sk
jegyző
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Pályázati felhívás
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet szerint pályázatot hirdet a
Békés városban működő civil szervezetek támogatására.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott
egyesületek és alapítványok (a továbbiakban együtt: civil szervezet) számára pályázati eljárás
keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt.

A pályázat célja: A Békés város területén működő civil szervezeteknek a közösség érdekében
végzett, közcélú tevékenységének elősegítése, valamint működési feltételeinek támogatása.

Támogatást nyújtó szervezet:
Támogatás formája:

Békés Város Önkormányzata
vissza nem térítendő támogatás

A támogatás célja:
A. a működéshez szükséges költségek támogatására,
B. a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények költségeinek
támogatása,
C. más pályáztató szervezethez benyújtott pályázat önrészének biztosítása.
A támogatásra fordítható pénzkeret:

12.000.000,- Ft

Pályázók köre – támogatási feltételek
A pályázaton részt vehetnek azon civil szervezetek melyek a következő feltételeknek együttesen
megfelelnek:
1. legalább 1 éve működnek,
2. békési székhellyel vagy békési tagszervezettel rendelkeznek, illetve más szervezetek
Békésen megvalósuló nyitott programjaikhoz
3. korábbi pályázati támogatásokkal elszámoltak
4. éves beszámolójukat letétbe helyezték.
A pályázaton nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§-a által kizárt szervezetek, valamint
a 8. §-ban érintett személyek, szervezetek.
Pályázat benyújtásának módja és határideje:
Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet.
A pályázatot Békés Város Polgármesterének címezve (5630 Békés, Petőfi u. 2.) kell benyújtani
személyesen vagy postai úton úgy, hogy az legkésőbb 2015. június 1-jén 12 óráig beérkezzen. A
borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Civil Szervezetek Támogatása”
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Döntéshozás szempontjai:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a döntés meghozatala során figyelembe veszi:





a pályázónak a városi közéletben való szerepvállalását,
a pályázó szervezet nagyságát,
a tervezett program által érintettek számát,
a megvalósítandó cél közhasznúságát.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
f)
g)
h)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a pályázó nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét,
a bírósági nyilvántartásba vétel számát,
a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolást,
a pályázó pénzintézetének megnevezését, számlaszámának megjelölését,
az elérni kívánt pályázati cél leírását,
az igényelt támogatás összegét,
a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,
a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról,
a pályázó szervezet és képviselője összeférhetetlenségi nyilatkozatát.

A pályázatokhoz a pályázat kiírója 8 napos hiánypótlási lehetőséget biztosít. A kiírásnak nem
megfelelő pályázat érvénytelen.
Döntéshozatal módja, határideje:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Tanács javaslatának figyelembe vételével,
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság előzetes véleménye alapján a beadási határidőt követő soros
testületi ülésén, legkésőbb 60 napon belül dönt.
A pályázat kiírójának joga van a pályázat egy részét vagy egészét indokolás nélkül eredménytelennek
minősíteni.
Pályázati adatlap letölthető: a www.bekesvaros.hu honlapról
Békés, 2015. március 30.
Izsó Gábor
polgármester
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Polgármesteri Hivatal tölti ki!

Iktatószám:_________
PÁLYÁZATI ADATLAP
A pályázó a rendelet szerint a kiírásnak:
O megfelel
O nem felel meg
A pályázat a pályázati kiírásnak:
O megfelel
O nem felel meg
I. A pályázó adatai
A pályázó szervezet neve :

2. A pályázó szervezet címe, telefonszáma:
Település:
Irányítószám:
Utca, házszám:
Telefon:
E-mail:
3. A pályázó szervezet értesítési címe:
Település:
Irányítószám:
Utca, házszám:
Telefon:
E-mail:
3. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni):
a) egyesület

b) alapítvány

4. A pályázó Képviselőjének neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
5. A pályázó (kötelezettségvállaló) bankszámlájának adatai:
Számlavezető pénzintézet neve,
címe:
Bankszámla száma:
-

d) egyéb

-

II.Programtámogatások
6. A tervezett program címe:
7. A tervezett program rövid leírása:

8. A program megvalósításának várható ideje, ütemezése:
Kezdési időpont:
2015.
év
hó
nap
Befejezési időpont:
20...
év
hó
nap
Megjegyzés: a program megvalósításának határideje a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 év, a pályázat
szakmai és pénzügyi beszámolójának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap
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9. A program megvalósításának pénzügyi mutatói:
A megvalósításhoz szükséges teljes összeg (Ft):
A megvalósításhoz meglevő saját forrás összege (ha van) (Ft):
A megvalósításhoz most kért támogatás összege (Ft):
III. Működési támogatások
10. Működési támogatás igénylése esetén a felhasználás célja (a megfelelőt kérjük aláhúzni):
a) feladatellátásához szükséges eszközfeltételek biztosítása

b) működési költség biztosítása

IV. Önrész támogatás
11. Pályázati önrész igénylése esetén a pályázat kiírója, címe, a felhasználás célja, tervezett időpontja:

12. A program megvalósításának pénzügyi mutatói:
A megvalósításhoz szükséges teljes összeg (Ft):
A megvalósításhoz meglevő saját forrás összege (ha van) (Ft):
A megvalósításhoz most kért támogatás összege (Ft):
V.Mellékletek
13. A pályázathoz kötelezően csatolandó Regisztrációs adatlap és mellékletei
14. Nyilatkozat összeférhetetlenségről vagy érintettség fennállásáról
15. A pályázattal kapcsolatos mellékletek

oldal

a.) A tervezett program, tevékenység bemutatása:
b.) A tervezett program, tevékenység költségvetése:

oldal

c.) Működési támogatás igénylése esetén a felhasználás céljának leírása

oldal

Dátum: Békés, 2015. …………………. hó …………nap
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az itt közölt adatok a valóságnak
megfelelnek
A Pályázati feltételeket magamra nézve kötelezőnek fogadom el.
Jelen pályázat elbírálása keretében felhatalmazom a Békési Polgármesteri Hivatalt adataim
kezelésére.

……….………………………………..
pályázó cégszerű aláírása

ph.
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Regisztrációs adatlap
Békés Város Önkormányzata közigazgatási területén működő civil szervezetekről

Civil szervezet neve
Székhelye, levelezési címe
Adószáma
Számlavezető pénzintézet neve
Számlaszáma
Szervezet képviselője
Bírósági bejegyzés száma
Közhasznúság kezdete
Tagjainak száma
Önkénteseinek száma
Foglalkoztatottak száma
(főállás, mellékállás, megbízás)
Szervezet tevékenysége (rövid
leírás)

A regisztrációs adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek
• A létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat)
• A bejegyző bírósági végzés
• A közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés
• Egyéb csatolt dokumentumok: éspedig …………………..
Alulírott ……………………...., a ………………………………………………………………..(szervezet neve) képviselője
hozzájárulok, hogy a
regisztrációs adatlapon szereplő adataimat Békés Város Önkormányzata kijelölt szervezeti egysége a Civil
Adatbázisban rögzítse, tárolja és tevékenysége során felhasználja.

Békés, 2015.

hó

nap

…………………………………
Képviselő aláírása

Ph.
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján

9

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Békés, 2015.

hó

nap
Aláírás/Cégszerű aláírás
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