
M í ndszent Város Ö n kormá nyzata Képviselő-testületének
2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete

Míndszent Város Civil Alapjáról

Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairől szóló 201 I . évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 6. a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 Alapvető rendelkezések

I (1 ) Mindszent Város Képviselő-testülete a bírósági nyilvántartásba vett helyi cívil
szervezetek működésének és tevékenységének elősegítése érdekében jelen
rendelettel létrehozza Mindszent Város Civil Alapját (a továbbiakban: Alap).

(2) A jelen rendelet alkalmazásában használt fogalmakra az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 201 I évi CLXXV. törvény értelmező rendelkezései az írányadók.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a pártokra, a munkaadói- és munkavállalói
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rendelkezésektől eltérő szabályokat állapíthat meg (p1. biztosítóegyesületek, stb.).

2. (1 ) Az Alap bevételei:

a) az Önkormányzat adott évi költségvetési rendeletében e célra
külön költségvetési soron tervezett összeg,

b) adományok, támogatások.

(2) Az Alap bevételeit és kiadásait az Önkormányzat elkülönített alszámláján kell
kezelni.

2. Az Alap terhére nyújtható támogatások

3. (7)1 Az Alap terhére különösen a helyi civil szervezetek működésének
(tevékenységének), a tevékenységgel összefüggésben benyújtandó pályázat
önerejének, valamint a szervezet nemzetközi (határon túli) kapcsolatai ápolásának
költségeire igényelhető támogatás.

1 Módosította az 52015. (III. 25.) Ör.



(2) A működési költségek támogatására irányuló igények esetén kizárólag a dologí
kiadások támogathatók, személyi kíadásokra támogatás nem nyújthatö.

(3) A tevékenység támogatására irányuló igények esetén csak a létesítő okiratban
(alapító okirat, alapszabály) meghatározott, valamint az ahhoz közvetlenül
kapcsolódó — pL évíordulós rendezvény, fesztivál szervezése, stb. — tevékenység
tá mogatható.

(4) A pályázati önrész támogatására irányuló igények esetén csak a (3) bekezdésbe
foglalt tevékenységekkel kapcsolatos pályázat esetén nyújtható támogatás.

(5)1 A város adott évi költségvetési rendeletében külön nevesítve, a cívíl szervezetek
pályázati önrészének támogatására elkülönített összeget kizárólag erre a célra lehet
felhasználni.

(6)2Az Alapból csak a döntésre jogosult által már elbírált és támogatásban
részesített, érvényes és folyamatban lévő (pénzügyíleg még le nem zárt) pályázat
önerejéhez nyújtható támogatás.

4 3 (1 ) Az adott költségvetési évben a 2. (1) bekezdése szerint rendelkezésre álló
támogatási keretösszegen belül — e rendelet és a 6. (1 ) bekezdése szerínti
támogatási szabályzat rendelkezéseinek figyelembe vételével — a támogatási
igények elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv elbírálási prioritásokat határozhat
meg.

(2) Az Önkormányzat az Alap terhére a 2. (1) bekezdése szerint rendelkezésre álló
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3. A támogatásra jogosultak köre

5. (1 ) Az Alapból az a helyi civil szervezet jogosult támogatásra, amelyet a bíróság
az adott költségvetési óv első napját megelőző legalább egy évvel nyilvántartásba
vett, és a létesítő okíratába foglalt tevékenységét ténylegesen folytatja. Támogatásra
jogosultak továbbá a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központban igazoltan
működő önszerveződő csoportok is.

(2) A támogatás odaítélésénél a közcélú vagy közhasznú tevékenységet folytató civil
szervezetek előnyben részesíthetők.

(3) Az Alap terhére nyújtott támogatás odaítélésénél — a pályázaton elnyert
támogatás kivételével — figyelembe kell venni a civil szervezet részére az adott
költségvetési évben egyéb forrásból (p1. központi költségvetés, szövetség) biztosított
támogatás összegét.

1 Beiktatta a 8/2017. (III. 30.) Ör.
2 Beiktatta a 8/20 1 7. (III. 30.) Or.
3 Módosította az 5/20 1 5. (III. 25.) Or.



(4) Nem jogosult támogatásra az a szervezet, amely az igény benyújtásának évét
magába foglaló önkormányzatí választási cíklusban, valamint az azt megelőző
választásí ciklusban közvetlen politikai tevékenységet folytatott.

4 A támogatási igények elbírálása

6. (1) A támogatás irántí kérelmek az e rendelet, valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályok figyelembe vételével megalkotott támogatási szabályzat alapján
kerülnek elbírálásra.

(2)1 A támogatási szabályzatban rendelkezni kell különösen

a) a támogatásra jogosultak köréről, a támogatás feltételeíről,
b) a támogatási igény benyújtásának határídejéről (folyamatos vagy

dátumhoz kötött), az ehhez fűződő jogkövetkezményekről,
c) az elbírálás rendjéről, határídejéről, szempontjairól,
d) az ígénylés tartalmi és formai követelményeiről (p1.

formanyomtatvány),
e) az igényléshez becsatolandó mellékletekről,
f) a támogatás mértékéről, formájáról (p1. vissza nem térítendő

támogatás),
g) a támogatásra vonatkozóan az Onkormányzat és a

Kedvezményezett között megkötendő szerződés vagy megállapodás
tartalmi elemeiről,
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(3) A támogatási szabályzat elfogadásáról (módosításáról) a Képviselő-testület dönt.

7. (1)2 A támogatási igények elbírálásáról a Képviselő-testület kulturális ügyekkel
kapcsolatos döntéseit előkészítő bizottsága dönt. Az átruházott hatáskör
gyakorlására a külön jogszabályokban foglaltak az irányadók.

(2) A támogatási igények elbírálása során a Civil Szervezetek Tanácsának
véleményezési joga van, képviselőjét az igények elbírálásáról döntő bizottsági ülésre
tanácskozási joggal meg kell hívní.

5. Záró rendelkezés

8. Ez a rendelet 2014. február hó I napján lép hatályba.

M i nd sze nt, 2014.január22.

Zsótér Károly Dr. Megyeri Szilvia
polgármester jegyző

1 Módosította az 5/2015. (III. 25.) Ör.
2 Módosította az 5/2015. (III. 25.) Or.



Kihírdetve: 201 4. január 30.
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8/201 7 (III . 30) Ön kormányzatí rendelettel módos ított egységes szerkezet.

(2
\:

Dr. Megyeri Szilvia
\ : ‚jegyzo%


