NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
24/2008.(IV.29.) KGY
rendelete
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
(egységes szerkezetben a 44/2008.(X.21.), a 33/2009.(X.27.), 30/2010.(XI.12.), a
14/2011.(III.11.), a 36/2011.(X.27.), a 10/2012.(III.30.), a 15/2013.(III.29.), a 25/2013.(V.31.)
a 41/2013.(XI.4.), 10/2015.(III.27.) és a 7/2017(II.24.), 33/2017.(XII.1.) önkormányzati
rendeletekkel)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) – élve a Magyar
Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással –,
figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (5)
bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) 13/A.§ (2) bekezdésében, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglaltakra, a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
I.
FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja
(1) A Közgyűlés elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő
állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok
megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése,
a környezetvédelem, a közbiztonság mértékének növelése, az arra rászorulók
támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, szórakozása,
sportolása, egészségvédelme érdekében.
(2)

Az (1) bekezdésben foglalt cél megvalósulása érdekében a Közgyűlés az
Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében - a város anyagi
lehetőségeitől függően - keretösszeget állapít meg az önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának céljára, és az önszerveződő közösségek közötti
esélyegyenlőség biztosítása érdekében támogatási-pályázati rendszert vezet be,
melynek feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében szabályozza.
2. §
A rendelet hatálya

(1)

A rendelet hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
székhellyel rendelkező és tevékenységét ezen területen kifejtő, bíróság vagy
törvényszék által
nyilvántartásba vett önszerveződő közösségekre, mint
támogatható szervezetekre.
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(2) 1’ 2 A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat kötelező feladatát feladatellátási szerződés alapján ellátó szervezetekre, valamint azon sportszervezetekre,
amelyek támogatási rendjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszeréről szóló 30/2014.(XI.29.) önkormányzati rendelete
szabályoz.
Értelmező rendelkezések
(1) E rendelet alkalmazásában

3. §

a.) önszerveződő közösség
aa.) 3, 4 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ctv.)
alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező egyesület, szövetség (kivéve: párt,
szakszervezet)
b.) 5közérdekű feladatot ellátó önszerveződő közösség: az olyan közhasznú vagy
kiemelkedően közhasznú önszerveződő közösség, amely az Önkormányzat
önkormányzati törvényben vagy más törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt
feladatainak ellátásában vesz részt, vagy azt segíti.

c.)

a pályázati időszak zárónapja a pályázati felhívásban meghirdetett időpont,
ami alapesetben minden év január 31. napja, Szociális és Egészségügyi Alap
esetén a tárgyév november 10. napja, a Pályázati Önerő és Tartalék Alap
esetén a tárgyévi pályázat benyújtásának napját követő 30. nap.
d.) az elszámolási időszak záró napja a tárgyévet követő év január 31. napja.
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II. FEJEZET
A támogatás formái
4. §
(1) Az Önkormányzat az önszerveződő közösségek részére a támogatást a költségvetéséből
biztosított pénzügyi alapokból biztosítja.
A megpályázható pénzalapok
5. § 7, 8’ 9

(1) A Közgyűlés minden év november 30. napjáig határozattal dönt a helyi önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatására szolgáló következő évi keretösszegről. A
1

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja módosította. (Hatályos:2013. 11.15-tő.)
A 7/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította.(Hatályos:2017.02.25.-től)
3
A 10/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése módosította.
4
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja módosította. (Hatályos:2013. 11.15-tő.)
5
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja módosította. (Hatályos:2013. 11.15-tő.)
6
A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (Hatályos: 2019.01.01.-től)
7
A 14/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította.
8
A 15/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította.
9
A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 2.§-a (1) bekezdése módosította. (Hatályos: 2018.01.01.-től)
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3
határozatban foglaltak alapján tartalmazza a következő évi költségvetési rendelet a
keretösszeget.
(2) Az Önkormányzat évente az alábbi alapok keretében ír ki pályázatot:
a)Közbiztonsági Alap:a támogatási keret 10%-a
b)Kulturális Alap:a támogatási keret 15%-a
c)Civil Alap:a támogatási keret 30%-a
d)Szociális és Egészségügyi Alap:a támogatási keret 30%-a
e)Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap:támogatási keret 7,5%-a

f) 10 Pályázati Önerő és Tartalék Alap: a támogatási keret 2,5%-a
g) 11 Ifjúsági Alap: a támogatási keret 5 %-a.
Az egyes alapok támogatási területei
6. §

(1) Közbiztonsági Alap: a lakosság biztonságérzete, a személyi- és vagyonbiztonság mértéke
növelésének támogatására.
(2) 12 Kulturális Alap városi ünnepségek programjainak, színvonalas lebonyolításának, városi
rendezvények, egymást követő naptári napokon lebonyolított rendezvénysorozatok
megszervezésének és kivitelezésének támogatására.
(3) 13Civil Alap az önszerveződő közösségek kiemelkedő szakmai
programokon történő részvétele, működési költségei finanszírozásának, alkotások,
kiadványok megvalósításának támogatására.
(4) 14 Szociális és Egészségügyi Alap: a lakosság különleges törődést igénylő rétegei - pl.:
fogyatékkal élők, hátrányos szociális helyzetben élők – továbbá a generációk
együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításának
elősegítése, valamint a lakosság egészségmegőrzésének, egészségvédelmének
támogatására.
(5) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap: a város szépítésének, egyes városrészek
rendezésének, parkosításának, virágosításának, valamint a környezet állapotának javítását
elősegítő tevékenység, esemény, továbbá a környezet tudatos életmód népszerűsítésének
támogatására.
(6) Pályázati önerő és Tartalék Alap: nem az Önkormányzat által meghirdetett pályázathoz
szükséges önerő biztosításának támogatására, amennyiben az önszerveződő közösség
valószínűsíti, hogy a nem Önkormányzati pályázat eredménye később a város hasznára
válik, valamint váratlan, kiemelkedő jelentőségű események támogatására.

(7) 15 Ifjúsági Alap: a gyermekek és fiatalok programjai, kezdeményezései és
szervezeteik támogatására.
(8) A pályázó alaponként legfeljebb három támogatandó tevékenységre pályázhat.
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A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 2.§-a (2) bekezdése módosította. (Hatályos: 2018.01.01.-től)
A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 2.§-a (3) bekezdése iktatta be. (Hatályos: 2018.01.01.-től)
12
A 33/2009.(X.27.) KGY rendelet 2.§-a módosította.
13
A 33/2009.(X.27.) KGY rendelet 2.§-a iktatta be.
14
A 14/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította.
15
A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 3.§-a iktatta be. (Hatályos: 2018.01.01.-től)
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4
III.

FEJEZET

A támogatások odaítélésének eljárási rendje
A pályázatok benyújtása
7. §
(1) 16 Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat:
a) 17’ 18’ 19’ 20’ 21 minden év december 31. napjáig Nyíregyháza város honlapján és a

Nyíregyházi Napló című lap soron következő számában a pályázatok véleményezésére
jogosult közgyűlési bizottság hirdeti meg.
b) 22 a Szociális és Egészségügyi Alap terhére a generációk együttműködését segítő

karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításának elősegítésére vonatkozó
pályázatokat minden év szeptember 30. napjáig jogosult a közgyűlés hatáskörrel
rendelkező bizottsága meghirdetni.”
(2) A Pályázati önerő és Tartalék Alap esetén az (1) bekezdésben meghatározott módon a pályázat
meghirdetéséről a Polgármester gondoskodik.
(3) 23, 24, 25 Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás)
iránti pályázatokat írásban, jelen rendelet 1. mellékletében szereplő ”Pályázati Adatlap” című
formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein, a pályázatot meghirdető közgyűlési
bizottsághoz minden évben a pályázati felhívásban meghirdetett időpontig lehet benyújtani,
kivéve a Szociális és Egészségügyi Alap pályázatát, melyre a (4) bekezdésben foglalt szabályok
vonatkoznak.
(4) 26,27,28 Az önszerveződő közösségek kérelmet nyújthatnak be rendkívüli pénzügyi támogatás
iránt is, minden év november 10. napjáig. A Szociális és Egészségügyi Alap terhére a
generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításának
elősegítésére vonatkozó pályázatokat minden év november 10. napjáig a (3) bekezdésben
meghatározott módon lehet benyújtani.
(5) A Pályázati önerő és Tartalék Alap esetén pályázatot a (3) bekezdésben meghatározott módon a (3) és (4) bekezdésben meghatározott benyújtási határidőkre tekintet nélkül - a pályázati
hirdetményben előírt határidőig a Polgármesterhez lehet benyújtani.
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A 14/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította.
A 10/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése módosította.
18
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. (Hatályos:2013.11.15-től.)
19
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése módosította. (Hatályos: 2013. 11.15-től.)
20
A 7/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította.(Hatályos:2017.02.25.-től)
21
A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. (Hatályos: 2018.01.01.-től)
22
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése módosította. (Hatályos: 2013. 11.15-től.)
23
A 10/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése módosította.
24
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. (Hatályos:2013. 11.15-tő.)
25
A 10/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította.(Hatályos:2015.03.28-tól.)
26
A 33/2009.(X.27.) KGY rendelet 3.§-a módosította.
27
A 14/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította.
28
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdés b) pontja módosította.(Hatályos:2013.11.15-től.)
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(6) 29’ 30 A pályázathoz csatolni kell:
a) az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség
székhelye szerinti törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított
30 napnál nem régebbi kivonatát,
b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely
részletes tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai (munkaterv),
bb) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj,
önrész vállalásának tervezett mértéke,
bc) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más
pályázati források, lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból
tervezett igénylés mértéke,
bd) az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az
Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként részletezve.
c) Az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót,
különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő
közösség a tárgyévet megelőző - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőzőüzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását
megelőző évről az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti
beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe
helyezéséről szóló igazolást.
d) Nyilatkozat
da) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1)
bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való megfelelésről,
db) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és
közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,
dc) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet
(továbbiakban:Ávr.) 75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról, (pályázati adatlap 6.
sz. melléklete)
dd) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
de) de-minimis támogatásokról,
df) Áfa-levonási jogosultságról,
29

30

A 10/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította.(Hatályos:2015.03.28-tól.)
A 7/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította.(Hatályos:2017.02.25.-től)
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dg) az Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról. (pályázati adatlap 7. sz.
melléklete)
e) A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére
bocsátja:
ea) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által
igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy
az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
eb) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét
igazoló okiratának eredeti példányát.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be
pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, ea), eb) pontokban meghatározott okiratokban
foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz
kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen
okiratokban foglalt adatok nem változtak.
(7) 31 Hiányosan benyújtott pályázat esetén, a hiánypótlási felhívást a kézbesítésétől számított 8
napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem
teljesíti, a pályázat nem terjeszthető a Közgyűlés elé.
(8) 32,33,34
A beérkezett pályázatokra javaslattétel 35
8. §
(1) 36, 37’ 38 A beérkezett pályázatokat az elszámolási időszak zárónapját követő ülésén

a Közgyűlés bizottságai feladat és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati
rendelet szerint hatáskörrel rendelkező bizottság megvizsgálja és javaslatot tesz a
támogatás odaítélésére, valamint annak összegére, illetve a támogatás más - nem
pénzbeli - formában történő biztosítására.
(2) 39, 40, 41
(3) 42, 43
31

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. (Hatályos:2013. 11.15-tő.)
A 33/2009.(X.27.) KGY rendelet 3.§-a iktatta be.
33
A 36/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította.
34
A 10/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.
35
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. (Hatályos:2013. 11.15-tő.)
36
A 10/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése módosította.
37
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. (Hatályos:2013. 11.15-tő.)
38
A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította. (Hatályos: 2019.01.01.-től)
39
A 33/2009.(X.27.) KGY rendelet 4.§-a módosította.
40
A 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 16.§ (2) bekezdésének 24. pontja módosította.
41
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.
(Hatályos:2013.11.15-től.)
42
A 33/2009.(X.27.) KGY rendelet 4.§-a iktatta be.
43
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.
(Hatályos:2013.11.15-től.)
32
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(4) 44
(5) 45 A bizottságok vizsgálata kiterjed arra, hogy az önszerveződő közösség tevékenysége
mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a közjavát
mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.
(6) 46, 47 A bizottságok vizsgálata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 70. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül különösen arra
terjed ki, hogy
a) az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően
elszámolt-e;
b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is
figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel;
c) a támogatásban részesítendő cél eléréséhez az önszerveződő közösségnek vannak-e más
partnerei és egyéb támogatói;
d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb
támogatását;
e) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett
támogatható-e más, alkalmasabb módon.
A pályázatok elbírálása
9. §

A Polgármester a pályázati időszak zárónapját követően gondoskodik a
szakbizottságok javaslatait összesítő előterjesztés elkészítéséről és a soron következő
közgyűlés elé terjesztéséről.”
(1)

48 49 50

, ’

(2) 51 A pénzügyi támogatások megállapítása során a Közgyűlés előnyben részesíti azt a
közérdekű feladatot ellátó önszerveződő közösséget, amely a lakosság különleges törődést
igénylő rétegeit célozza meg.
(3)A pályázatok elbírálása során a Közgyűlés dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás
helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más módja a
pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas és ahhoz az
önszerveződő közösség hozzájárul.
(4)A Közgyűlés kedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló
költségvetési rendeletében meg kell jelölni azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen
célra történhet.
(5) 52,53, 54
44

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.
(Hatályos:2013.11.15-től.)
45
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése módosította. (Hatályos: 2013. 11.15-től.)
46
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése módosította. (Hatályos: 2013. 11.15-től.)
47
A 10/2015.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.(Hatályos:2015.03.28-tól.)
48
A 10/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése módosította.
49
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdés c) pontja módosította. Hatályos: 2013.11.15-től.)
50
A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. (Hatályos: 2019.01.01.-től)
51
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdés d) pontja módosította. Hatályos: 2013.11.15-től.)
52
A 33/2009.(X.27.) KGY rendelet 5.§-a iktatta be.
53
A 36/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította.
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10. §
A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a Közgyűlés
által meghatározott célra használhatja fel.
11. § 55

(1) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári év időtartamban az az
önszerveződő közösség
a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Közgyűlés
határozatában megállapította;
b) az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel és ezt a
Közgyűlés határozatában megállapította.
(2) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy naptári év időtartamban az az önszerveződő
közösség, amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el, és ezt
a Közgyűlés határozatában megállapította.

IV. FEJEZET
A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása
12.§
(1) A Közgyűlés által megállapított pénzügyi támogatás folyósítására, felhasználására és
elszámolására vonatkozóan az Önkormányzat a támogatott önszerveződő közösséggel jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti – támogatási szerződést köt.
(2) 56, 57
(3) 58, 59
13. §

54

(1)

Az önszerveződő közösség a kapott támogatást tárgyév december 31.
napjáig köteles felhasználni és az elszámolási időszak záró napjáig a kapott
támogatással köteles elszámolni.”

(2)

62

60 61

’

Az elszámolás magában foglalja
a) a részletes szakmai, tartalmi beszámolót (továbbiakban szakmai beszámoló),
b) a pénzügyi beszámolót és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról szóló eredeti számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok -

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.
(Hatályos:2013.11.15-től.)
55
A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 7.§-a módosította. (Hatályos: 2018.01.01.-től)
56
A 33/2009.(X.27.) KGY rendelet 6.§-a iktatta be.
57
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.
(Hatályos:2013.11.15-től.)
58
A 33/2009.(X.27.) KGY rendelet 6.§-a módosította.
59
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.
(Hatályos:2013.11.15-től.)
60
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. (Hatályos:2013. 11.15-tő.)
61
A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése módosította. (Hatályos: 2018.01.01.-től)
62
A 10/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította.(Hatályos:2015.03.28-tól.)
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támogatási szerződésben meghatározott módon - hitelesített másolati
példányát (továbbiakban pénzügyi beszámoló).
(3) 63A szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatásra benyújtott pályázatot
véleményező bizottsághoz kell benyújtani.
(4)

64 65

’

A Közgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottsága az elszámolási időszak záró
napját követően az elszámolást megvizsgálja, és javaslatot tesz az elszámolás
elfogadására.”

(5) 66’ 67 A Polgármester az elszámolási időszak zárónapját követően gondoskodik az

elszámolásról alkotott bizottsági javaslatokat összesítő előterjesztés elkészítéséről. Az
előterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy abból a képviselők számára világos legyen a
szakbizottságok véleménye, az elszámolások elfogadásával kapcsolatban tett javaslata. A
Közgyűlés az elszámolások elfogadásáról a soron következő ülésén dönt.”
(6) 68

(7) 69’ 70’ A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának
szakmai jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a
pénzügyi és számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult
ellenőrzést folytatni. 71
Egyéb rendelkezések
14.§
(1) 72, 73’ 74 A Közgyűlés által az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi

támogatásokról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya valamint az érintett belső
szervezeti egység nyilvántartást vezet. A Polgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti
egysége minden év február 15. napjáig beszámol a Gazdasági Osztály felé a támogatások
felhasználásáról.”

63

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése módosította. (Hatályos: 2013. 11.15-től.)
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. (Hatályos:2013. 11.15-tő.)
65
A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdése módosította. (Hatályos: 2019.01.01.-től)
66
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. (Hatályos:2013. 11.15-tő.)
67
A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 8.§ (3) bekezdése módosította. (Hatályos: 2019.01.01.-től)
68
A 7/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 6.§(2) bekezdése hatályon kívül helyezte.(Hatályos:2017.02.25.-től)
64

69

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdés e) pontja módosította. (Hatályos: 2013.11.15től.)
70
A 10/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította.(Hatályos:2015.03.28-tól.)
71
A 7/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította.(Hatályos:2017.02.25.-től)
72
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése módosította. (Hatályos: 2013. 11.15-től.)
73
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdés f) pontja módosította. (Hatályos: 2013.11.15től.)
74
A 33/2017.(XII.1) önkormányzati rendelet 9.§-a módosította. (Hatályos: 2019.01.01.-től)
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(2) 75A nyilvántartás tartalmazza a támogatásban részesült szervezetek megnevezését,
nyilvántartási azonosítóját, a támogatás forrását, az elszámolási kötelezettség határidejét,
annak teljesítését, továbbá a támogatás - jelen rendelet szabályainak és a támogatási
szerződésben foglaltaknak - megfelelő felhasználására vonatkozó megállapítást.
15. § 76
(1) Az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatásokról hozott
döntést közzé kell tenni Nyíregyháza város honlapján a döntést követő 5 napon belül.
(2) Közzé kell tenni a Közgyűlés azon döntéseit is, amelyeket a megállapított pénzügyi
támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokról hozott.
16. §
Jelen rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
Nyíregyháza, 2008. április 28.

Csabai Lászlóné
polgármester

Dr. Szemán Sándor
jegyző

Jelen rendeletet 2008. április hó 29. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2008. április 29.
1. számú melléklet a 24/2008. (IV.29.) KGY rendelethez 77’ 78’ 79

Dr. Szemán Sándor
jegyző

Pályázati Adatlap
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt
Az önszerveződő közösség neve:
Az önszerveződő közösség székhelye:
Levelezési címe:
Adószáma:
Számlavezető pénzintézet megnevezése, számlaszám:

75

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdés g) pontja módosította. (Hatályos: 2013.11.15től.)
76
A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. (Hatályos:2013. 11.15-tő.)
77

A 41/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése módosította. (Hatályos:2013.11.15-től.)
A 10/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította.(Hatályos:2015.03.28-tól.)
79
A 7/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította.(Hatályos:2017.02.25.-től)
78
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A szervezet jogállása: közhasznú - nem közhasznú
*megfelelő jogállás aláhúzandó

Képviselőjének neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:
A bírósági/törvényszéki nyilvántartásba vételéről szóló jogerős végzés száma, kelte:
A nyilvántartott tagok létszáma:
Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?
Az előző évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás(ok)
típusa és összege:
- közbiztonsági alap
…………………………………….Ft
-

kulturális alap

…………………………………….Ft

-

civil alap

…………………………………….Ft

-

szociális és egészségügyi alap

…………………………………….Ft

-

városfejlesztési és környezetvédelmi alap …………………………………….Ft

-

pályázati önerő és tartalék alap

…………………………………….Ft

A jelen pályázatban kért támogatás összege:
A kért összeg tervezett felhasználása (célja):
(Felsorolás konkrét meghatározott tevékenységenként/költség-nemenként)
Összeg:
1)
2)
3)
Stb.
A megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai (az Ávr. 69 § (1) h pontja szerinti
bontásban):
„a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül

- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból
származó összeget, és
- az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt
és kapott egyéb támogatás összegét”

A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket:
a) az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség
székhelye szerinti törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól
kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,
b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely
részletes tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
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ba) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai (munkaterv),
bb) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó
tagdíj, önrész vállalásának tervezett mértéke,
bc) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó,
más pályázati források, lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati
alapokból tervezett igénylés mértéke,
bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni
felhasználásáról, az Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható
költségeket - főbb jogcímenként - részletezve.
c) az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót,
különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az
önszerveződő közösség a tárgyévet megelőző - amennyiben ez nem áll rendelkezésre,
az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat
benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§
(1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló
bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,
d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való
megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága),
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és
közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,
f) nyilatkozat az Ávr.75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap
6.sz.melléklete),
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
h) nyilatkozat de-minimis támogatásokról,
i) áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,
j) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap
7.sz.melléklete).
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére
bocsátja:
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által
igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy
az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét
igazoló okiratának eredeti példányát.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be
pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott
okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott
pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy
ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.

Nyíregyháza, 20................

................................................................
a szervezet képviselőjének aláírása
p.h.
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A pályázati adatlap 1. sz. melléklete
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(cég)név……(adószám)……………. törvényes
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint (aláhúzandó)
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / [önkormányzat megnevezése] helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
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-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam [az állam megnevezése]
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, ezért átlátható
szervezetnek minősül.
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek
1. Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(cégnév) ……(adószám)……………. törvényes
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek
minősül, az alábbiak szerint:
a)

az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és

ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van [a megfelelő aláhúzandó], és ez az ország:
……………………………………….. [ország megnevezése] , és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek
fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő
természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:
Sorsz.
Tényleges tulajdonos
Adószám/adóazonosító
Tulajdoni hányad

* A 2013. évi V. törvény 8:2. § rendelkezése alapján
Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy
(befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó
befolyással rendelkezik. A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben
meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és
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a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megválasztására, illetve visszahívására; vagy
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás
alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn
keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével
rendelkeznek.
A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a 2013. évi V. törvény 8:2 §
(1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.
Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal
rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a
köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással
rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét
meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek
a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett
befolyásaként kell figyelembe venni.
A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell
számítani.
Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről:
2.1. Amennyiben a pályázó nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön
van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy
olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős
adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az
utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes
bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük
újabb táblázat kitöltését):

adóév

(pályázat
benyújtásának
éve)

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban
termelő,
feldolgozó,
mezőgazdasági,
szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből
származó
bevételének aránya az összes
bevételhez képest

(utolsó lezárt
adóév)
2.2. Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött
társaság.
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3. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással,
szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról
3.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal
bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és
adóilletőségük:
Sorsz.
Gazdálkodó szervezet neve
Adószám
Részesedés
Adóilletősége
mértéke %-ban

3.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal
bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tényleges tulajdonosa(i):
Sorsz.
Gazdálkodó
Tényleges
Adószám/adóazonosító
Tulajdoni
szervezet neve
tulajdonos(ok)
hányad

3.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal
bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja
szerinti ellenőrzött külföldi társasági* minősítése

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint
(amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):
adóév

(pályázat
benyújtásának
éve)
…

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban termelő,
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének
aránya az összes bevételhez képest

17
…
…
(utolsó
adóév)

lezárt

*Ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi
illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak
többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges
tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek
az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben
akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett
társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten
fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett
hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem
fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha
a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy
olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás
elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy
a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát;
b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott
államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott,
illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által
felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes
hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy
bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége;
c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt
társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől
függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell
elérnie a 10 százalékot;
d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy
napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni;
e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő
államban lévő telephelyére is;
f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi
társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz
százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő
alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik;
g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján
már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden
napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik.
III. Civil szervezetek, vízitársulatok
1. Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(civil szervezet, vízitársulat neve) ……(adószám)
……………. törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel,
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azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint
átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

Sorsz.

Sorsz.

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:
Vezető tisztségviselő
Adószám/adóazonosító

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői
az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:
Vezető tisztségviselő
Szervezet neve
Adószám
Részesedés
mértéke

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz
ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről a 2. pontban nyilatkozom,
cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban
nyilatkozom.
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő
természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:
Sorsz.

Tényleges tulajdonos

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni hányad

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról
3.1. A b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége
Sorsz.
Gazdálkodó szervezet neve
Adószám

Részesedés
mértéke %-ban

Adóilletősége
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3.2. A b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése
Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja
meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó
szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az
összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb
táblázat kitöltését):
adóév

Gazdálkodó szervezet neve, adószáma

(pályázat
benyújtásának
éve)
…
…
…
(utolsó
lezárt
adóév)

Az illetőség szerinti országban termelő,
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének
aránya az összes bevételhez képest

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek
olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető
tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek
Sorsz.

Gazdálkodó
szervezet neve

adóév

(pályázat
benyújtásának
éve)

Adószám

Részesedés
mértéke %ban

Adóilletősége

Gazdálkodó szervezet neve, adószáma

tényleges
tényleges
tulajdonos(ok) tulajdonos
adószáma

termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységéből származó
bevételének aránya az összes
bevételhez képest
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…
…
…
(utolsó
adóév)

lezárt

Nyilatkozom továbbá, hogy a felsorolt követelményeknek az általam képviselt szervezet a
……………………….. sz. projekt benyújtásának időpontjában (éééé.hh.nn) is megfelelt.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és
cégjegyzésére).

Kelt: Nyíregyháza, 20………………………………..
……………………………………………………
a szervezet képviselőjének aláírása
p.h.
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A pályázati adatlap 2. sz. melléklete
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt rendezett munkaügyi
kapcsolatokra
NYILATKOZAT
a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
levelezési címe:
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
nyilvántartási száma:
adószáma:
számlavezető pénzintézet neve:
számlaszám:
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdés a)
pontjában vagy 16. § (4a) bekezdésében, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi
LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő
bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre
(ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett
kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó
rendelkezések megsértése,
d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a
továbbiakban: Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas
szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)
nélkül történő foglalkoztatása,
e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint
f) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját
megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal,
illetőleg jogerős bírósági határozattal meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.
Kelt: Nyíregyháza, 20……………………………..
……………………………………………………
a szervezet képviselőjének aláírása
p.h.
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A pályázati adatlap 3. sz. melléklete
Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és a 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről.
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
– 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: Nyíregyháza, 20………………………………..

……………………………………………………
a szervezet képviselőjének aláírása
p.h.
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
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 a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll,
mert a pályázó
o

o
o

o

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, vagy e személy közeli
hozzátartozója,
nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személy közeli hozzátartozója,
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, vagy e személy közeli
hozzátartozója tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve nem kizárt közjogi
tisztségviselő, vagy e személy közeli hozzátartozója tulajdonában álló gazdasági társaság,
olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
amelyben a fenti pontokban felsorolt személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja.

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: Nyíregyháza, 20…………………….

………………………………………………………
a szervezet képviselőjének aláírása
p.h.
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A pályázati adatlap 4. sz. melléklete
Nyilatkozat
de minimis támogatás igénybevételéről
NÉV:______________________________________________________________________________
SZÉKHELY:_________________________________________________________________________
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:_____________________________________________________________
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: __________________________________________
ADÓSZÁM:_________________________________________________________________________
Nyilatkozom, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …………………………
Bizottságához benyújtott ___________________________ tárgyú pályázat/ kérelem beadását
megelőző két pénzügyi évben, illetve a folyamatban lévő pénzügyi év során
a) az általam képviselt szervezet nem részesült de minimis, azaz csekély összegű
támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban.

b) az általam képviselt szervezet részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról
szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban, melynek bruttó támogatás
tartalma:_____________Ft, azaz ___________________________Ft.
* a megfelelő rész aláhúzandó
Tudomásul veszem, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…………………………………………….Bizottsága által nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan jogszabályban
előírt külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel.

Kelt: Nyíregyháza, 20…………………………..
……………………..…………………………..
szervezet képviselőjének aláírása
p.h.
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A pályázati adatlap 5. sz. melléklete
ÁFA NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………………………………………………………………………………… (név), mint a(z)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... szervezet
(székhely::……………………………………………..………………… adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _)
képviseletére jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a támogatás
tárgyát képező tevékenység vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) alapján 80

o

1. Nem vagyok alanya az áfának. Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül
figyelembevételre.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

o

2. Alanya vagyok az áfának, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán áfa
levonási jog nem illet meg (tárgyi adómentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem
járó tevékenységet végzek).
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

o

3. Alanya vagyok az áfának, a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült
költségeimhez kapcsolódó áfára vonatkozóan adólevonási jog illet meg.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli
(nettó) összeg kerül figyelembevételre.

o

4. Alanya vagyok az áfának, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az áfára
vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a szerződésben megjelölt
tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket tételesen elkülönítem és az ezekhez
kapcsolódó áfára vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység
megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül.

80
Kérjük azon szövegrész előtti körben jelölje választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik. Javított, illetve
ellentmondásos nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.
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Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

o

5. Alanya vagyok az áfának és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással
állapítom meg a levonható és a le nem vonható áfa összegét. Kijelentem, hogy
elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a
költségek ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.

o

6. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozom.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli
(nettó) összeg kerül figyelembevételre.

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő
adatokban változás következik be, arról Támogatáskezelőt haladéktalanul, legkésőbb a változást
követő munkanapon tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ÁFA tv. 142. §-a által előírt fordított adózás szerint a termék
beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános forgalmi adó
megfizetésére, továbbá e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről a
beszámoló mellékletét képező nyilatkozatban külön beszámolok és az ügylet(ek)et alátámasztó
bizonylatokat a támogatási útmutatóban foglaltaknak megfelelően elkülönítetten nyújtom be.
Tudomásul veszem, hogy az intézkedés keretében nem jogosultak támogatásra azok az adók,
amelyek bármilyen egyéb eszközzel, bármely hatóságtól visszaigényelhetők, visszatéríthetők vagy
ellentételezhetők és nyilatkozatomat ennek tudatában teszem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító adataimat felhasználja, nyilvántartsa és
szükség esetén nyilatkozatom valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen,
valamint e célból az Nemzeti Adó és Vámhivatalt megkeresse.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi támogatás vagy más gazdasági előny megszerzése
végett valótlan tartalmú nyilatkozatot teszek, illetve valótlan tartalmú, hamis okiratot használok fel,
bűncselekményt követek el, és ez minden esetben feljelentést von maga után.
Tudomásul veszem, hogy az általam, illetve esetleges képviselőm által az eljárás bármely szakában
tett valótlan, hamis adatszolgáltatás, vagy ilyen tartalmú nyilatkozattétel esetén a Támogató /
Lebonyolító a támogatási összeg visszatartása, illetve a kifizetett támogatás kamataival együtt
történő behajtása iránt a támogatási szerződés mellékletét képező beszedési megbízás alapján
haladéktalanul intézkedik.
Tudomásul veszem, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító az általános forgalmi adóval kapcsolatos
jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.
Kelt: Nyíregyháza, 20……………………..
……………………..…………………………..
szervezet képviselőjének aláírása
p.h.
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A pályázati adatlap 6. sz. melléklete
Nyilatkozat
Alulírott ………………………………, mint a …………………………………………….. szervezet (székhelye:
………………….., …………………………….. adószám: ……………………………………) törvényes képviselője,
büntetőjogi felelőségem tudatában nyilatkozom, hogy a
1. támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és
hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban
vagy egyidejűleg
20….év ………………..hó …..nap és ………………………………(szervezethez/intézményhez)
20….év ………………..hó …..nap és ………………………………(szervezethez/intézményhez)
20….év ………………..hó …..nap és ………………………………(szervezethez/intézményhez)
nyújtottam be,
2.

esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása szervezetünknek nincsen,

3.

a szervezetünk nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

4.

saját forrás rendelkezésre áll, amennyiben a pályázati cél megvalósításához saját erő a
költségvetési tervben tervezésre került,

5.

a szervezetünk megfelel
követelményeknek,

az

Áht.

48/B.

§-ában

és

50.

§-ában

meghatározott

(Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a)
b)
c)
d)

6.

az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában
döntés-előkészítőként részt vett,
az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási
államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester,
regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
az a)-b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett
tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség
kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy
szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége,
amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.)
nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségünk, amely a költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

Nyíregyháza, 20 ….………………………..

………………………………………………..
szervezet képviselőjének aláírása
p.h.
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A pályázati adatlap 7. sz. melléklete 81
Nyilatkozat
Alulírott ………………………………, mint a …………………………………………….. szervezet (székhelye:
………………….., …………………………….. adószám: ……………………………………) törvényes képviselője,
büntetőjogi felelőségem tudatában nyilatkozom, hogy
szervezetünk három éven belül több (legalább két) alkalommal nyújtott be pályázatot
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához, és az Ávr. 75.§ (3) bekezdésében
meghatározott okirat/okiratok közül
- az aláírásminta,
- létesítő okirat,
- jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló okirat*
*a megfelelő okirat típust kérjük aláhúzni
1. nem változott, ezen okiratot/okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz
(pályázatok
megnevezése………………………………………………………………………………………………………………
……..) csatoltam.
2. Az aláírásminta, létesítő okirat, jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt
igazoló okirat adatai változtak. Az okirat/okiratok eredeti példányát jelen pályázathoz
csatoltam. *
3. Korábban nem nyújtottam be pályázatot az Önkormányzathoz, így a fenti okiratokat
jelen pályázathoz csatolom. *
*a megfelelő választ kérjük aláhúzni
Nyíregyháza, 20………………………………

.................................................................
a szervezet képviselőjének aláírása
p.h.
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 82
amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,(székhelye:
4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., adószáma:…………………… képviselője:
polgármester) mint Támogató, másrészről ………………………………….Szervezet,
(székhelye:…………………., adószáma:……………………………..képviselője:…….., Támogatónál
vezetett nyilvántartásban rögzített azonosítója:….) mint Támogatott között alulírott
napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.) Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a … évi költségvetése ……. terhére
……..- Ft., azaz ……… forint összegű vissza nem térítendő 100%-os támogatási
intenzitású támogatást nyújt Támogatott részére az Önkormányzat ……… Alapra
benyújtott támogatási kérelme, Támogató Közgyűlésének …/…. (…...)
önkormányzati rendelete, valamint a ….../….(…) számú határozata alapján.
2.) Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott
…………Ft.-, azaz ……………..forint összegű támogatást Támogatott részére
Támogatott…….….-nál vezetett ……… számú számlájára – a támogatott
pályázatára figyelemmel –20….. ……. napjáig átutal.
3.) Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten
nyilvántartani, valamint a hatályos számviteli, pénzügyi, adó és egyéb
gazdálkodási jogszabályok szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási
tevékenysége során megtartani.
4.) Támogatott a támogatás összegét – a támogatott pályázatára figyelemmel - jelen
szerződésben foglaltak szerint 20…. december 31-ig kizárólag az alábbi
(legfeljebb három) célra használhatja fel:
-

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

A támogatási cél/célok meghiúsulása esetén Támogatott köteles - 8 napon belül Támogatót írásban értesíteni, támogatás teljes összegét Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata …………-nál vezetett…………..számú költségvetési elszámolási
számlájára visszafizetni.
5.) A Támogatott köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város címerét és
logóját a támogatással érintett tevékenység színhelyén. Támogatott a címert és
logó használatát igazoló dokumentumokat (pl.: fénykép) a támogatás
felhasználásáról szóló beszámoló mellékleteként minden esetben köteles csatolni.
6.) Amennyiben Támogatott a támogatást nem a jelen támogatási szerződésben
meghatározott célra használja fel, azt a felek szerződésszegésnek minősítik,
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melynek alapján Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a
visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
késedelmi kamattal növelten Támogató költségvetési elszámolási számlájára
visszafizetni és a Támogatott nem részesíthető pénzügyi támogatásban két
naptári év időtartamban.
7.) Támogatott a támogatás jogszerű felhasználásáról köteles elszámolni a tárgyévet
követő év január 31. napjáig, és kötelezettséget vállal arra, hogy január 31.
napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készít.
A szakmai és pénzügyi beszámoló része a jelen támogatási szerződés
mellékletét képező „Elszámolás” című formanyomtatvány, valamint a
támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti számlák, a kifizetés tényét
igazoló bankszámlakivonat, illetve kiadási pénztárbizonylat – Támogatott által –
hitelesített másolati példánya.
Támogatott köteles az eredeti számlákat a következő záradékkal ellátni:
…………Alap terhére ……………………önkormányzati azonosító számon nyújtott
vissza nem térítendő támogatás felhasználása, a támogatási összeg más célra
nem lett elszámolva.
Támogatott köteles a számlamásolatokat, valamint a kifizetés tényét igazoló
bankszámlakivonat másolatát, illetve kiadási pénztárbizonylat másolatát a
következő hitelesítő záradékkal ellátni:
Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat (dátum, aláírás bélyegző).
A költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat, valamint a
költségvetési támogatással kapcsolatos iratokat a támogatott a vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő időtartamig köteles megőrizni.
8.) Az elszámolás késedelme esetén, Támogatott köteles a késedelembe esés
napjától a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának napjáig a támogatás
1%-ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért köteles Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata …..-nál vezetett …….számú költségvetési elszámolási
számlájára megfizetni. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a
támogatás összegének 30%-át. Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy
naptári év időtartamban a Támogatott, amennyiben az előző évben kapott
pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el, és ezt a közgyűlés
határozatban megállapította.
9.) Amennyiben Támogatott a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását a 7.)
pontban meghatározott határidő lejártát követő 60 napon belül sem teljesíti, a
támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés
napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi
kamattal növelten Támogató költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni és
a Támogatott nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári év
időtartamban.
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10.) Támogató – közgyűlésének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében
valamint a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint – jogosult a szakmai és
pénzügyi beszámolót elbírálni.
Támogatott tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai
jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a
pénzügyi és számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is
jogosult ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének
felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat
az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének
felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni.
11.) Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési
támogatás és a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó
értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést
kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és
visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés
teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység
költségei között nem vehető figyelembe.

12.) Köteles a támogatott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az
azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő
joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a
támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása
(adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul a
támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.
13.) Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek magukra
nézve a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket tekintik
irányadónak. Vitás kérdésekben felek Támogató Közgyűlése előzetes egyeztető
döntését követően a hatáskörrel rendelkező nyíregyházi székhelyű bíróság
illetékességét kötik ki.
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14.) Jelen támogatási szerződést a felek elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag
aláírták. Jelen támogatási szerződés három eredeti példányban készült, melyből
egy eredeti példányt a Támogatott, két eredeti példányt a Támogató átvett.

Nyíregyháza, 20………………………..
…………………………………
………………………………………….
Támogató
P.H.

Pénzügyileg ellenjegyezte

Támogatott
P.H.

Jogilag ellenjegyezte
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A Támogatási szerződés 1. számú melléklete
ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT
Szervezet neve:
Támogatási szerződés iktatási száma:
Feladat megnevezése:
Szerződés szerinti támogatási összeg:
Az elszámolás módja (az ÁFA-levonási Bruttó
nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó)
Nettó

Sorszám Bizonylatszám

Számla
kiállítója

Megnevezés/ Teljesítés Kifizetés
Felhasználás időpontja dátuma

Számla Számla Elszámolni
nettó
bruttó
kívánt
összege összege
összeg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ÖSSZESEN:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak
Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata felé, a .............................. iktatószámú
szerződéssel kapcsolatban lettek elszámolva.
Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint
kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. Az eredeti bizonylatok a szervezetnél
megtalálhatóak.
Az elszámolás kelte: .......................................................
P. H.
……………………………………………………..
a képviseletre jogosult személy aláírása
Az elszámolást szakmai jogosultság és összegszerűség szempontjából ellenőrizte:
Nyíregyháza, 20……………………….
……………………………………………
az ellenőrzést végző aláírása
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Beszámoló
pénzügyi beszámoló
2……….. ÉV
Támogatási szerződés száma:
Támogatott neve:
Támogatás időtartalma:
1. Termék / Szolgáltatás megnevezése
sz

összeg

Termék / Szolgáltatás

összesen

1. Személyi költségek
sz

összeg
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Személyi költségek összesen
2. Egyéb költségek (nevesítve)
sz

összeg

Egyéb költségek összesen

Támogatási szerződés összege
Felhasznált támogatás
Megjegyzés:

Kelt:
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Szakmai beszámoló

A szövegszerkesztővel kitöltött beszámolót nyomtatott formában kell eljuttatni az Önkormányzathoz.
Szakmai beszámoló formanyomtatvány
Kérjük, hogy a válaszadáshoz szükség szerint bővítsék a kérdések alatti területet.
1. A Támogatott adatai:
A támogatási szerződés száma
Támogatott neve
Székhelye
Levelezési címe
Hivatalos képviselő neve
Telefonszáma (vezetékes vagy
mobil)
Kapcsolattartó neve,
telefonszáma
E-mail címe

1. Eredeti célok a pályázatban leírtak szerint:
2. Volt-e eltérés a megvalósítás során az eredeti tervektől? Kérjük, minden egyes eltérést
indokoljanak.
3. Az elvégzett tevékenységek áttekintő táblázata. Kérjük, szükség szerint bővítsék a táblázat
sorait!
Tevékenységei

Kezdete

Vége

Felelős

Elért eredmények
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4. Kérjük, fejtsék ki részletesen a támogatás céljainak a megvalósítását, a kitűzött szakmai
célok és tevékenységek elérésének a teljesülését.

Kérjük, hogy a beszámolóval együtt küldjék el számunkra azokat az anyagokat, amelyek
illusztrálhatják az elvégzett munkát!
Köszönjük!
Dátum:
Támogatott hivatalos képviselőjének aláírása:
PH.

