1/2019. (II.27.) számú szabályzat
önkormányzati támogatásokról
(A szabályzatot a képviselő-testület a 28/2019. (II.27.) számú határozatával fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. tv. végrehajtására a következő szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat)
teszi közzé és rendeli alkalmazni:
1. §
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete, éves költségvetése terhére, egyedi döntés útján az
államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezetek számára működési céljaik elérésének elősegítésére pénzbeli
támogatást nyújthat.
2. §
(1) A támogatási kérelmeket az éves költségvetési rendelet hatálybalépését követően lehet benyújtani
a Polgármesteri Hivatalhoz.
(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, közhasznú
jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy
megnevezését, természetes személy pályázó esetén annak természetes személyazonosító
adatait és adóazonosító jelét;
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését, ahová a
támogatás összege utalható;
c) a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;
d) az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a
kérelmező köztartozás mentességéről;
e) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet kérelmező esetén a
kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény 6. §-ában
meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról vagy annak
hiányáról.
3. §
(1) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület nyílt ülésen dönt, a döntésről támogatási
szerződés készül, melyet a polgármester ír alá.
(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)

a felek elnevezését és azonosító adatait, a támogatott bankszámlaszámát;
a támogatásról szóló testületi határozat megjelölését;
a támogatás összegét és célját;
a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás határidejét és módját;
a szerződésszegés jogkövetkezményeit.
4. §

(1) A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról utólag részletesen elszámolni a támogatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően.

(2) Az elszámoláshoz a támogatottnak minden esetben csatolnia kell a feltüntetett adatok
valódiságát tanúsító igazolásokat, bizonylatokat, számlákat. Ezek eredeti példányát „A …./…számú
önkormányzati támogatáshoz felhasználva” szöveggel záradékolni, majd hitelesített másolatát csatolni
kell az elszámoláshoz.
(3) Az elszámolásokat a képviselő-testület a támogatási év novemberi ülésén tekinti át és dönt
elfogadásuk felől.
(4) Amennyiben a benyújtott elszámolás nem támasztja alá, hogy a támogatott a támogatás összegét
a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel, a jegyző 5 munkanapos
határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel.
(5) Amennyiben a képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatott a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak határidőn belül nem tett eleget, vagy az elszámolás benyújtását a támogatási
szerződésben meghatározott határidőn belül elmulasztotta, vagy a támogatás összegét a
szerződésben foglalt céloktól eltérően használja fel, kötelezi a támogatottat, hogy a támogatás
összegét az Önkormányzat részére a testületi döntés követő 5 napon belül visszatéríteni a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt kamattal együtt. Erre vonatkozóan
méltányosság nem gyakorolható.
5. §
(1) Nem nyújtható támogatás:
a) olyan szervezet részére, amely csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll;
b) amelynek meg nem fizetett adó-, illeték-, járulék vagy vámtartozása van;
c) pártok, politikai tömegmozgalmak részére;
d) olyan szervezetek részére, amelyek a támogatás igénylését megelőző 5 évben országgyűlési
vagy önkormányzati választás során jelöltet állítottak vagy párttal együttműködési
megállapodást írtak alá vagy tartottak fenn.
(2) Az a támogatott, amelynek visszatérítési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé, a
visszatérítés megtörténtétől számított 3 éven belül támogatásban nem részesülhet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak tekintetében méltányosság nem gyakorolható.
6. §
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokról a jegyző nyilvántartást vezet.
(2) A támogatási felhívást, a megítélt támogatásra vonatkozó adatokat Kétegyháza honlapján és a
Kormány által működtetett elektronikus felületen közzé kell tenni.
7. §
Ez a Szabályzat 2019. március 1. napjával lép hatályba, közzétételéről a jegyző gondoskodik.
Kelt, Kétegyházán, 2019. február 27. napján
Kalcsó Istvánné
polgármester

