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Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 

a pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának módjáról 

Egységes szerkezetben a 16/2012. (III. 02.), a 13/2016. (V. 27.), a 18/2016. (VII. 22.), a 10/2019. (V. 

31.), az 5/2020. (II. 12.), a 37/2020. (XI. 20.) és a 16/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendeletekkel 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1 

 

1. § 

Általános rendelkezések 

(1)2 3 4 Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pilisvörösvári székhelyű 

társadalmi szervezeteket és pilisvörösvári székhelyű nonprofit gazdasági társaságokat részesíthet 

anyagi támogatásban. Nem pilisvörösvári székhelyű társadalmi szervezeteket és nonprofit gazdasági 

társaságokat a Képviselő-testület kizárólag abban az esetben részesíthet támogatásban, amennyiben  

a) a szervezet egy pilisvörösvári lakóhelyű természetes személlyel együttműködési 

megállapodást köt, amelynek értelmében a Pilisvörösvár Város Önkormányzatától kapott 

támogatást a szervezet kizárólag ezen tag társadalmi, illetve nonprofit gazdasági szervezeten 

belüli, a kérelemben megjelölt tevékenységére használja fel,  

b) a szervezet tevékenységének általános célja vagy egy konkrét projektje szorosan 

Pilisvörösvárhoz kötődik, s a projekt megvalósulása városunk számára is kulturális, illetve 

helytörténeti jelentőséggel bír. 

(2) Alapítványokat a Képviselő-testület nem támogat. 

 

(3) Az Egyházközségeknek működésre nem, csak konkrét fejlesztési, felújítási célokra adható 

támogatás. 

 

(4) Az év közben felmerülő, előre nem tervezhető támogatási igényekre a Képviselő-testület civil 

tartalékkeretet hoz létre, amelynek összege az éves civil támogatási keret 2,5 %-a. Ennek a keretnek a 

felhasználásáról a polgármester átruházott hatáskörében dönt. A polgármester a keret felhasználásáról 

a zárszámadás keretein belül beszámol a Képviselő-testületnek. 

 

(5) Ha az e rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a 

továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése alapján állami támogatásnak minősül, azt 

kizárólag az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24., 1.o) szabályai 

alapján lehet nyújtani.5 

 

2. § 

A kategóriák 

 

A Képviselő-testület az igénylőket a benyújtott kérelmük alapján jellegük és tevékenységük szerint 

kategóriákba sorolja. 

                                                 
1 Módosította a 10/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. június 1-től. 
2 Módosította a 16/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. március 02-től. 
3 Módosította a 18/2016. (VII. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. július 23-tól. 
4 Módosította az 5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. február 13-tól. 
5 Beiktatta a 13/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 28-tól. 
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3. § 

A szolgáltató jellegű társadalmi szervezetek 

 

(1) A szolgáltató jellegű szervezetekkel – a költségvetési rendelet elfogadása után – a polgármester a 

Képviselő-testület döntése alapján együttműködési megállapodást köt.  

 

(2) A szolgáltató jellegű társadalmi szervezetek a következő évi támogatásra vonatkozó igényeiket 

minden évben december 15-ig írásban jelenthetik be a polgármesterhez intézett és jelen rendelet 

mellékletét képező kérelmükben (1. sz. melléklet). 

 

4. § 

A nem szolgáltató jellegű társadalmi szervezetek 

 

(1) A nem szolgáltató jellegű társadalmi szervezetek az éves munkatervük és költségvetésük alapján 

kaphatnak támogatást működésükhöz, és az általuk szervezett rendezvényeikhez.  

 

(2) A nem szolgáltató jellegű társadalmi szervezetek a támogatásra vonatkozó kérelmüket szintén 

december 15-ig nyújthatják be. 

 

5. § 

A pályáztatás rendje 

 

(1) Egy pályázó (függetlenül a szervezet jellegétől) évente csak egy pályázatot nyújthat be. 

 

(2) Pályázni – az e rendelet 1. § (1) bekezdése kivételével – működésre és meghatározott programok 

támogatására lehet. 

(3) A pályázathoz csatolni kell e rendelet 1. sz. melléklete szerinti adatlapot és a 3. sz. melléklet 

szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot. 

 

6. § 

Az éves támogatások odaítélése 

 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében biztosítja az éves keretösszeget. 

 

(2) A támogatás felosztásáról az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság javaslata alapján a 

Képviselő-testület – az éves költségvetési rendelet elfogadását követően – dönt.  

 

(3) A Képviselő-testület külön határozatot hoz az egyes kategóriák főösszegéről és a kategóriákon 

belül a konkrét támogatási összegről. 

 

(3a) Azon társadalmi szervezet részére, amely az Önkormányzat önként vállalt feladatának 

teljesítésében közreműködik, az elvégzett feladattal arányban álló külön támogatás adható.6 

 

(4) A támogatások kifizetését megelőzően a Képviselő-testület határozatának megfelelően a társadalmi 

szervezetek képviselőivel a polgármester a tárgyévre szóló támogatási szerződést köt.  

 

(5) A támogatások folyósítására a támogatási szerződésnek megfelelően az alábbi ütemezés szerint 

kerül sor: 

a)  100 000 Ft összeghatárig egy összegben legkésőbb március 31-ig,  

b)  100 001 Ft és 2 000 000 Ft összeghatárig évi két egyenlő részletben, legkésőbb március 31-ig 

és szeptember 30-ig  

                                                 
6 Beiktatta a 16/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. november 19-től. 
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c)  2 000 000 Ft feletti támogatás esetén három egyenlő részletben, legkésőbb március 31-ig, 

július 31-ig és szeptember 30-ig 

a támogatás összegének számlára utalásával kerül sor.  

 

 

7. § 

A támogatások felhasználása 

 

(1) A támogatott társadalmi szervezet köteles a támogatási összeget a támogatási szerződésben 

rögzítettnek megfelelően felhasználni és a támogatási összeggel – e rendelet 2. sz. mellékletét képező 

elszámoló lap kitöltésével és a Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtásával – határidőre 

elszámolni. 

 

(2) A támogatással legkésőbb a következő év február 15-éig írásban kell elszámolni a támogatással 

kapcsolatos tevékenységéről, a támogatás felhasználásáról, továbbá a támogatott nevére és címére 

kiállított számlák alapján tételes elszámolást, illetve a számlákról összesítést készíteni. Az elszámolás 

benyújtásakor a számlák eredeti példányát be kell mutatnia, és csatolnia kell a számlamásolatokat. 

 

(3) Támogatásra fordításként elszámolható minden – a társadalmi szervezet működésével kapcsolatos, 

a támogatási szerződésben rögzített – költség, amely az elszámolás napjáig keletkezett.  

 

(4) Az elszámolásra benyújtott eredeti számlákra rá kell vezetni, hogy „…… évi támogatás 

elszámolásához benyújtotta”, szignálni, a Polgármesteri Hivatal bélyegzőjével ellátni, majd szervezet 

részére az eredeti számlákat vissza kell adni. 

 

(5) Amennyiben a támogatási összeg nem kerül teljes mértékben felhasználásra, a fel nem használt, 

fennmaradó összeget vissza kell utalnia úgy, hogy az Önkormányzat számlájára legkésőbb február 15-

éig beérkezzen. 

 

(6) Ha az önkormányzati támogatást a támogatott nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatás 

összegét vissza kell utalnia, és a tárgyévben támogatás nem állapítható meg részére. 

 

(7) Késedelmes visszafizetés esetén, ha a támogatott a visszafizetési kötelezettségének határidőre nem 

tesz eleget, az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamatot köteles 

fizetni a visszafizetési kötelezettsége teljesítésének napjáig. 

 

(8) Az a társadalmi szervezet, amely Pilisvörösvár Város Önkormányzatától bármilyen jogcímen 

támogatásban részesült és a támogatással nem számolt el, nem jogosult támogatásra addig, amíg a 

korábbi támogatási összeggel el nem számol.  

  

(9)7 A 2020. évi önkormányzati támogatás elszámolásának határideje a koronavírus-járványra való 

tekintettel 2022. február 15. napjára módosul. 

 

 

8. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen rendelet a 2011. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a pilisvörösvári 

társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 29/2007. (IX. 18.) önkormányzati rendelet.  

 

(2) jelen rendeletnek 3 melléklete van. 

                                                 
7 Beiktatta a 37/2020. (XI. 20) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. november 21-től. 
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– pályázati adatlap 

– elszámoló lap 

– összeférhetetlenségi nyilatkozat. 

 

Pilisvörösvár, 2010. november 11. 

 

 Gromon István Dr. Krupp Zsuzsanna 

  polgármester jegyző 

 

 

 

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 04.) rendeletének 45. §-a alapján kihirdetésre került 

Pilisvörösváron, 2010. november 15. napján 

 

Pilisvörösvár, 2010. november 15. 

 

 Dr. Krupp Zsuzsanna 

 jegyző 

 

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalás hiteléül. 

 

Pilisvörösvár, 2021. november 19. 

 

 

 

 

 Dr. Udvarhelyi István Gergely 

 jegyző 
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1. melléklet a 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

 

         Iktatószám: 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

Társadalmi szervezetek támogatása 

 

 

1. A pályázó szervezet neve: 

 

 

 

2. A pályázó szervezet adatai: 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

 

3. A pályázó szervezet értesítési címe: (a Hivatal ide küldi az értesítéseket, szerződéseket) 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

 

4. A pályázó szervezeti-működési formája: 

 

        a) egyesület             b) ………………… 

 

5. A pályázó szervezet bírósági bejegyzésének száma:   

 

 

 

6. A társadalmi szervezet törvényes képviselőjének neve, telefonszáma: 

Képviselő neve:  

Telefon:  

E-mail:  

 

7. A pályázó bankszámlájának adatai: 

Számlavezető fiók neve:  

 

Bankszámla száma: Háromszor nyolc karakter! 

        -         -         
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8. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke: 

Az eddigi tevékenység részletes leírása … oldal 

A tervezett éves program, tevékenység részletes bemutatása: … oldal 

A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése: … oldal 

Bírósági bejegyzés másolata: … oldal 

 

 

Pilisvörösvár, 200... …………. hó …………nap  

 

 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az itt közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek 

 

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatalát adataim kezelésére.  

 

Tudomásul veszem, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

 

 

 

……….……………………………….. 

pályázó cégszerű aláírása 

 

 

 

ph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati 

rendelete a pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának módjáról. 

Hatályos: 2021. november 19. napjától 

 

 7 

2. melléklet a 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez8 

  

          Pályázati adatlaphoz csatolandó 

  

ÁTLÁTHATÓSÁGI PÁLYÁZATI NYILATKOZAT 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) 

bekezdés szerinti érintettségéről 

 

A Pályázó neve: 

Székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

___________________________________________________________________________ 

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt 

szervezettel szemben fennáll, mert  

  

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök 

döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).  

Indoklás:  

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye 

beírandó):…………………...……………………...……….……………………………………………

………………………………………………………………………………..……………….…  

  

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) 

Indoklás:  

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) 

pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 

  

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes 
személy pályázó esetén!) 

  

Indoklás:  

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-

előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- 

és nevelőszülő, testvér 

  

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban 

megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). 

                                                 
8 Beiktatta a 10/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. június 1-től. 
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Indoklás: 

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, a 

szervezet neve, székhelye 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...… 

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

……………………………………………………………………………...…………………... 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- 

és nevelőszülő, testvér 

  

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy 

szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője  

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,  

o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e 

személyek közeli hozzátartozója  

  

Indokolás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

……………………………………………………………………………….…………………. 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, 

székhelye beírandó): 

.………………………………………………………………………………………………….. 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

  

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá 

nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 

  

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- 

és nevelőszülő, testvér 

  

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A 

nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 

  

Kelt: 

  

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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3. melléklet a 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez9 

Pályázathoz csatolandó 
NYILATKOZAT 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 

„Civil szervezetek …... évi önkormányzati támogatása” 

elnevezésű pályázati eljárásban megkötendő támogatási szerződéshez 

  

Nyilatkozatot benyújtó egyesület  (továbbiakban: pályázó) 

- megnevezése: …………………………………………………………………………. 

- székhelye:    ……………………………………………………………………………  

- telephelye:  ……………………………………………………………………………..  

- nyilvántartásbavételi okirat száma: …………………………………………………….  

- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………..  

- törvényes képviselőjének neve: ……………………………………………………….. 

- törvényes képviselőjének címe: ………………………………………………………. 

- adószám:………………………………………………………………………………. 

 Alulírott ……………………………………………………………………………………., 

mint a pályázó törvényes képviselője, ezennel nyilatkozom, hogy  

1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, 

hitelesek, továbbá az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg 

a) nem nyújtottunk be, 

b) benyújtottunk,  

……………………………..időpontban, ………………………………….részére. 

2. A pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás nincs folyamatban. 

3. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a támogatással kapcsolatos adataihoz a támogató szervezet, 

valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szervezetek ellenőrzés céljából hozzáférjenek. 

4. A pályázó megfelel az Áht. 50. §. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek. 

5. A pályázó vállalja a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. §. (1) bekezdése szerinti bejelentési 

kötelezettség teljesítését és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e 

rendeletben foglaltak szerint visszafizeti. 

6. A pályázó a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal  

a) rendelkezik 

b) nem rendelkezik (Aláhúzandó) 

 7. A pályázónak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás 

céljának megvalósulását meghiúsítja. 

8. A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy bárminemű változás bekövetkezése esetén a tudomására 

jutástól számított 8 napon belül azt írásban bejelenti a támogatónak. 

  

Kelt: ……………………………………. 

                                                                                         

                                                                              ……………………………………………… 

                                                                                Név (képviselő olvasható neve, aláírása) 

  ……………………………………………     

     Pályázó szervezet neve, bélyegzője  

                                                 
9 Beiktatta a 10/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. június 1-től. 
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4. melléklet a 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

E L S Z Á M O L Ó  L A P  
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselő- testülete által ………..……………………………..Ft összegű 

támogatás felhasználásáról. 

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti 

elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási Szerződésben foglalt célra történő 

felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük / 

nem szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaznak. 

A szakmai beszámolót mellékeljük. 

................................................ 200..... év ........................... hó ............. nap 

  P.H. a Támogatott (cégszerű) aláírása 

 

A pénzügyi elszámoló lap szükség szerint fénymásolással sokszorosítható!

 

Pilisvörösvár Önkormányzata által támogatott civil 

szervezetek  pénzügyi beszámolója 

20……. évről 

  

Pályázat iktató száma:   

Az elszámoló lap oldal 

száma: 

………/………… 

Mellékletek száma: …………………. db 

  

Pályázó szervezet neve:  

Székelye (település):  

Utca, házszám:  

Irányítószám:          
        

  

Sor- 

Szám 

A bizonylat  (számla)  
A kifizetés jogcíme  

 

Összege 

(Ft) Hivatkozási 

szám 

 kiállítója kelte száma    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

        összesen:     
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5. melléklet a 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez 

 

NYILATKOZAT 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

A Pályázó/ kérelmező 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 

 

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. 

 

Kelt: 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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6. melléklet a 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez10 

 

Támogatási szerződés 

vissza nem térítendő támogatásról 

 

 

Amely létrejött egyrészről Pilisvörösvár Város Önkormányzata (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő. tér 1.) képviseli: 

………………………….. polgármester, mint Támogató, 

 

másrészről ……………………………… (székhely:  ………………….) képviseli: …………………elnök mint 

Támogatott között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Támogató, Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselő-testület …... évi költségvetéséről szóló 

………….. számú rendelete, a pilisvörösvári társadalmi szervezetek támogatásának módjáról szóló 19/2010. 

(XI.15.) számú rendelete, valamint ……………..  Kt. sz. határozata alapján vissza nem térítendő pénzügyi 

támogatást biztosít a támogatottnak. Támogatott az előző évi támogatási összeggel szabályszerűen elszámolt, 

támogatási kérelmét a rendeletnek megfelelően benyújtotta. 

 

2. A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó ……………… forint, amelyet a Támogatott a kérelmében 

szereplő célokra – ……………………… – köteles fordítani. 

 

3. A Támogató a támogatási összeget ………. március 31-ig átutalja a Támogatott 

……………………………… számú bankszámlájára. Amennyiben a támogatási szerződés ……... március 31-

ig nem kerül aláírásra, úgy az aláírást követő 15 napon belül kerül utalásra az első támogatási részlet. 

 

4. A Támogatott vállalja, hogy az egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatókon, cikkekben, marketing és 

propagandaanyagokban, beszámolókban feltünteti, hogy az egyesület tevékenységét Pilisvörösvár Város 

Önkormányzata támogatja. 

 

5. A Támogatott köteles legkésőbb ………….. február 15-ig írásban beszámolni a támogatással kapcsolatos 

tevékenységéről, a támogatás felhasználásáról, továbbá összesített kimutatást készíteni a támogatott nevére és 

címére kiállított számlák alapján. Az elszámolásra benyújtott eredeti számlákra rá kell vezetni, hogy „…... évi 

támogatás elszámolásához benyújtotta”, szignálni, a Polgármesteri Hivatal bélyegzőjével ellátni, ezután 

szervezet részére az eredeti számlákat vissza kell adni. 

 

6. Amennyiben a támogatási összeg nem kerül teljes mértékben felhasználásra, a fel nem használt, fennmaradó 

összeget Pilisvörösvár Város Önkormányzata számú 14100024-11787949-02000004 számlájára kell 

visszautalnia úgy, hogy az az Önkormányzat számlájára legkésőbb ……... február 15-ig beérkezzen. 

 

7. Amennyiben a Támogatott a támogatási összeget elköltötte, de arról az 5. pontnak megfelelően nem tud 

elszámolni, nem tud a támogatott időszakra megfelelő számlát felmutatni, köteles az el nem számolt összeget 

                                                 
10 Beiktatta a 13/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. május 28-tól. 
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata 14100024-11787949-02000004 számú számlájára visszautalni …… 

február 15-ig.  

8. Ha az önkormányzati támogatást a Támogatott rendeltetésellenesen használja fel, a rendeltetésellenesen 

felhasznált összeget Pilisvörösvár Város Önkormányzata 14100024-11787949-02000004 számú számlájára 

vissza kell utalni …….. február 15-ig, és a rendeltetésellenes felhasználás miatt a tárgyévben a szervezet nem 

kaphat támogatást a Képviselő-testülettől. 

 

9. Késedelmes visszafizetés esetén, ha a Támogatott a visszafizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, 

az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamatot köteles fizetni addig a napig, 

amíg fizetési kötelezettségének eleget nem tesz. 

 

10. Az a társadalmi szervezet, amely Pilisvörösvár Város Önkormányzatától bármilyen jogcímen támogatásban 

részesült és a támogatással nem számolt el, nem jogosult támogatásra addig, amíg a korábbi támogatási 

összeggel el nem számol. 

 

11. Amely civil szervezetnek támogatás-visszafizetési kötelezettsége van, úgy részére újabb támogatást a 

Képviselő-testület nem ítélhet meg. 

 

12. A jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a 

továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint 

az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű 

támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti 

kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak 

megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) 

bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell 

eljárni.] 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára 

nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 

rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 

bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 

csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott 

csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 

meghatározott felső határig halmozható. 

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos 

kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások 

halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az 

egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott 

meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a 
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támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 

támogatástartalmáról. 

A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a 

támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 

kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító 

jármű vásárlására. 

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást 

nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási 

jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell 

szolgáltatni. 

 

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz 

kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók 

 

14. Jelen szerződés akkor jön létre, ha a Támogatott az általa aláírt támogatási megállapodás 1 példányát 

visszaküldi a támogatónak. 

 

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

Pilisvörösvár, ……………………….. 

 

 

 

 …………………………………………… …………………………………………… 

 polgármester, Támogató Támogatott 

 

 

 

 

 


