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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nem költségvetési szervek támogatása című pályázat hosszú évek óta nyújt támogatást a 
civil szervezetek, cégek részére. Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre 
nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI. 30.) rendeletünk (a továbbiakban: Rendelet) 
szabályozza a nem költségvetési szervek támogatását, ennek keretében meghatározva a 
pályázati eljárás módját, a benyújtandó pályázati dokumentációk kötelező tartalmi elemeit, 
valamint a kérelmek elbírálására és az elszámolásra vonatkozó szabályokat is. 
 
A Képviselő-testület 2022. november 23-ai ülésére került előterjesztésre a pályázati kiírásról 
való döntés, melyet a Képviselő-testület ugyan jóváhagyott, de a Humán Bizottság kiegészítő 
döntése alapján a Rendelet módosítása vált indokolttá. 
 
A Humán Bizottság javaslata alapján a kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
kerülnek kiegészítésre. A pályázó szervezetnek nyilatkoznia kell a pályázat kiírásának évében 
a taglétszámáról, a megállapított és ténylegesen befizetett tagdíjakról, valamint a beadott 
elnyert és folyamatban lévő pályázatairól. 
A kiegészített adatokkal (vastagon szedett, dőlt betűkkel) ellátott módosító rendelet az 
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 
A Rendelet tartalmilag csak a fent említett kiegészítésekkel módosult, azonban annak 
érdekében, hogy a Rendelet megfeleljen a LocLex (Integrált Jogalkotási Rendszer) formai 
követelményeinek, szerkezeti, alaki módosításokat is el kellett végezni, amelyek a módosító 
rendeletben ugyancsak megjelennek. 
 
A Képviselő-testület a 151/2022. (XI. 23.) számú határozatával döntött a pályázati kiírásról, 
amelyben a pályázati dokumentáció tartalmi elemeire és a kötelezően csatolandó 
dokumentumokra a Rendelet 5. § (3) - (4) bekezdéseiben meghatározottak az irányadóak, 
tehát a 2023. évre benyújtandó kérelmeknek – jelen módosításra tekintettel - már 
tartalmazniuk kell a fent említett kiegészítő adatokat. 
 
Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok 
véleményének figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg és a rendeletmódosítást 
elfogadni szíveskedjék!  
 
Komló, 2022. november 30. 
 
 

 Polics József 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet  
Rendelet-tervezet! 

 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 
24/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSAIRÓL szóló 24/2018 
(XI. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„1. § 

Komló Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) elismeri és támogatja azt a 
tevékenységet, amelyet a városban működő önszerveződő közösségek, a civil szervezetek és 
cégek a sport, kultúra, ifjúság, egészségügy és bűnmegelőzés, illetve egyéb társadalmilag 
hasznos nyilvános tevékenységet folytatnak.” 

2. § 

A KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE  
NYÚJTOTT TÁMOGATÁSAIRÓL című Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 24/2018 (XI.30..) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(A támogatás iránti kérelemnek, pályázatnak tartalmaznia kell:) 
„a) Az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatot a szervezet taglétszámáról, ténylegesen 

befizetett tagdíjakról, beadott elnyert, folyamatban lévő pályázatairól, valamint, arról, 
hogy a kérelmezőnek köztartozása nincs, a korábbi támogatásokkal e rendelet szerint 
elszámolt, és nem áll csőd,- felszámolási- végelszámolási eljárásról alatt.” 

3. § 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Támogatott a támogatás megítélését követő év január 15. napjáig szakmai és pénzügyi 
beszámolót készít az alábbiak szerint: 
a) Támogatott a támogatás felhasználását bemutató szakmai beszámolót nyújt be a 3. sz. 

melléklet szerint. 
b) Támogatott a támogatás felhasználásra vonatkozóan pénzügyi összesítő táblát nyújt be a 

4. sz. melléklet szerint. A pénzügyi összesítő mellé csatolni kell a támogatás 
felhasználását igazoló Támogatott nevére kiállított záradékolt számlák/számviteli 



bizonylatok hitelesített másolati példányát. 
ba)  Záradékolni az eredeti számviteli bizonylaton az alábbi szöveg szerint kell:: 

„Elszámolva …….. Ft a nem költségvetési szervek …. évi támogatása terhére”. A 
záradékolt számla másolatot a Támogatott képviselőjének hitelesíteni kell. 

bb)  A hitelesítés során a számlán az alábbi szöveget szükséges szerepeltetetni „a 
másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyező”, valamint a Támogatott 
képviselőjének aláírásával és dátummal szükséges ellátni. 

c) Támogatott a reprezentációs költségek elszámolásához köteles a 6. sz. melléklet 
szerinti nyilatkozatot benyújtani.” 

4. § 

A Rendelet 7. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(6) Támogatott a támogatás megítélését követő év január 15. napjáig a támogatás 
felszanálására vonatkozó pénzügyi beszámolót készít Támogató részére. A pénzügyi 
beszámoló mellé csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló Támogatott nevére kiállított 
záradékolt számlák/számviteli bizonylatok hitelesített másolati példányát 
a) Záradékolni az eredeti számviteli bizonylaton az alábbi szöveg szerint kell: 

„Elszámolva …….. Ft a nem költségvetési szervek …. évi támogatása terhére”. A 
záradékolt számla másolatot a Támogatott képviselőjének hitelesíteni kell. 

b) A hitelesítés során a számlán az alábbi szöveget szükséges szerepeltetetni „a másolat 
hiteles, az eredetivel mindenben megegyező”, valamint a Támogatott képviselőjének 
aláírásával és dátummal szükséges ellátni. 

c) Támogatott a reprezentációs költségek elszámolásához köteles az 5. sz. melléklet 
szerinti nyilatkozatot benyújtani. 

(7) Polgármesteri keret terhére nem részesülhet támogatásban az a nem költségvetési szerv, 
amely 
a) a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását a megadott határidőig nem 

nyújtotta be, vagy 
b) a nem költségvetési szervek keretösszeg terhére 100.000 Ft-ot meghaladó összegű 

támogatásban részesült. Ettől a polgármester különösen indokolt esetben eltekinthet.” 

5. § 

(1) A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A szervezetek által benyújtott támogatás iránti kérelemnek, pályázatnak tartalmaznia 
kell: 
a)  Az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatot, hogy a kérelmezőnek köztartozása nincs, 

a korábbi évi támogatásokkal kapcsolatos elszámolt, és nem áll csőd, - felszámolási- 
végelszámolási eljárásról alatt. 

b)  A 2. számú melléklet szerint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (a továbbiakban: Knyt.) meghatározott 
összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot.” 

(2) A Rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Támogatott a támogatás megítélését követő év január 15. napjáig a támogatás 
felhasználásáról pénzügyi beszámolót készít Támogató részére. A pénzügyi beszámoló mellé 
csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló Támogatott nevére kiállított záradékolt 
számlák/számviteli bizonylatok hitelesített másolati példányát 



a) Záradékolni az eredeti számviteli bizonylaton az alábbi szöveg szerint kell: 
„Elszámolva a Képviselő-testület ………… sz. határozata alapján nyújtott támogatás 
terhére”. A záradékolt számla másolatot a Támogatott képviselőjének hitelesíteni kell. 

b) A hitelesítés során a számlán az alábbi szöveget szükséges szerepeltetetni „a másolat 
hiteles, az eredetivel mindenben megegyező”, valamint a Támogatott képviselőjének 
aláírásával és dátummal szükséges ellátni. 

c) Támogatott a reprezentációs költségek elszámolásához köteles az 5. sz. melléklet 
szerinti nyilatkozatot benyújtani.” 

6. § 

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2022. december 1. 
 
 
 
 
  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a .../2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 24/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

Nyilatkozat 

1. A (pályázó/ kérelmező) szervezet neve: …………………………………………………. 

2. Címe: ………………………………………………………. 

3. Képviselőjének neve: ……………………………………………… 

4. Szervezet taglétszáma a pályázat kiírásának évében: .......................fő 

5. Megállapított tagdíj a pályázat kiírásának évében: ................. /fő/év 

6. Ténylegesen befizetett tagdíj a pályázat kiírásának évében: ........................... 

7. A pályázat kiírásának évében beadott elnyert és folyamatban lévő pályázatok (pályázat 
kódszáma, pályázat kiírója, pályázat tárgya, elnyert/elnyerhető összeg, várható befejezési 
határidő)........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

8. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek köztartozása nincs, továbbá csőd-és 
felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 

9. Nyilatkozom, hogy a Komló Város Önkormányzatától kapott korábbi, lejárt határidejű 
támogatásokkal elszámoltam e rendelet szerint. 

10. Hozzájárulok, hogy a Támogató, valamint a döntéshozatalban érintett személyek az 
adataimat, valamint az általam képviselt szervezet adatait a döntéshozatalhoz szükséges 
módon és mértékben kezelje. 

11. Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás: 

 
 
 
 
 



 
 

Végső előterjesztői indokolás 

A nem költségvetési szervek pályázatára kérelmet benyújtó szervezetek kérelemhez 
szükséges adatainak bővítésére kerül sor a rendelet módosítással, amely az 1. számú 
mellékletben jelenik meg. A támogatott szervezetek tevékenységének alaposabb 
megismerése a fő cél, amely alapján megalapozottabb döntést hozhat a képviselő-testület. 

 


