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13/2011. (III.11.) önkormányzati 
 

r e n d e l e t e  
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati  
 közművelődési feladatairól 

 (egységes szerkezetben a 18/2012.(IV.27.), a 19/2013.(IV.26.), a 33/2013.(IX.27.), a 16/2014.(IV.25.) 
a 9/2015.(III.27.), 9/2016. (IV.1) és a 15/2017.(III.31.), 11/2018.(III.29.), 10/2019.(III.29.) 

26/2019.(XII.20.), 12/2020.(III.27.), 10/2021.(III.5), 7/2022.(IV.29.), 9/2023.(III.31.) önkormányzati 
rendelettel)  

 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Törvény) 77.§ -ában írt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
 

  A rendelet hatálya 
 

1.§   (1)1 E rendelet hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat) által fenntartott közművelődési intézményekre, közgyűjteményekre, művészeti 
intézményre valamint a kulturális tevékenységet ellátó nonprofit gazdasági társaságokra. Ezen 
intézmények felsorolását e rendelet 5. §-a tartalmazza.  

 
(2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazokra a nem önkormányzat által fenntartott 

közművelődési, művészeti, közgyűjteményi intézményre, közösségi színtér működtetőire és 
fenntartóira, társadalmi és civil szervezetre, egyházra, társulásra, vállalkozásra és 
magánszemélyre is, amelyekkel az önkormányzat közművelődési megállapodást  köt vagy más 
módon támogat.  

 
 

A közművelődési feladatok ellátásának  
alapelvei 

(1) 2 A kultúrához való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok, nemre, korra, 
vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi származásra való tekintet nélkül 
mindenkit megilletnek. Nyíregyháza város polgárainak és közösségeinek joga, hogy igénybe 
vegyék az önkormányzati fenntartású közművelődési feladatellátó intézmények kulturális 
alapellátás keretében nyújtott szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban 
szereplő ellátásokat. 

 
(2) Az önkormányzat az e rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa 

fenntartott közművelődési intézmények tevékenységével látja el, amelyek egyetlen vallási, 
világnézeti vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek. Az önkormányzat a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvényben (továbbiakban: Törvény) meghatározott közművelődési alapszolgáltatások 

 
1 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.(Hatályos: 2015.03.28-tól) 
2 A 10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.(Hatályos: 2015.03.30-tól) 
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körét biztosítja a Váci Mihály Kulturális Központ és tagintézményei útján a Törvényben 
meghatározott mértékben. 

(3)  Az önkormányzat közművelődési megállapodást a közművelődési feladatok ellátására olyan, a 
Törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel köthet, amelynek igazolt 
módon nem áll fenn köztartozása és rendelkezik az éves szolgáltatási tervvel.  

 
2.§          

 
(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil 

közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző 
gazdasági vállalkozások közreműködését. 

 
(5) Az önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy a város polgárai a közművelődési 

lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak. 
 

(6) Az önkormányzat a közművelődési tevékenységet nem választja el a kultúra más területeitől, sőt 
ezekkel való egységét képviseli. Támogatja a tudományos és művészeti tevékenységet, a 
helytörténeti munkákat és a közgyűjteményeket. 

 
(7)3 A nemzetiségek kultúrája a magyar kultúra szerves része. Ezért az önkormányzat a 

nemzetiségek kultúrájának megismertetésére, gyarapítására külön figyelmet fordít. 
 

 
Az önkormányzat közművelődési feladatai 

 
 

3.§4 (1) Az önkormányzat ellátja a törvény 76. §-ában meghatározott közművelődési feladatokat. 
 
        (2)  Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti: 

a) a rekreációs, szabadidő-sportos és kulturált művelődésére, szórakozásra alkalmat adó 
önkormányzati intézményi infrastruktúra biztosítását, esztétikus és célszerű közösségi színtér 
kialakítását megfelelő végzettségű szakemberrel,  
  
b) a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti életének (képességeik, készségeik 
fejlesztésének) és közösséggé formálódásának támogatását, szabadidejének és szünidejének 
hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtését, a fiatalok társadalmi integrációjának 
segítését, valamint a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok szervezését, 
 
c) Nyíregyháza város hagyományainak ápolását és bemutatását, a lokálpatriotizmus erősítését, a 
helyi értékek védelmét, a városi polgári élet és életmód fejlesztését, a kulturális turizmus 
segítését,  
 
d) a hátrányos helyzetű rétegek közművelődését, 
 
e) a kimagasló értékeket képviselő zenei, táncművészeti, színházi és más hagyományőrző 
fesztiválok, kiállítások támogatását, kapcsolat kiépítését a közművelődés megyei, országos 
szervezeteivel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel. 

 
 

3 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította.(Hatályos:2015.03.28-tól) 
4 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.(Hatályos:2015.03.28-tól)  
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Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának 
 szervezeti keretei 

 
 

4.§  (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban saját fenntartású közművelődési és 
közgyűjteményi intézmények működtetésével, továbbá egyéb szervezeteken keresztül végzi.  

 
          5 6 7(2) A Váci Mihály Kulturális Központ és tagintézményei az alábbi alapszolgáltatásokat látják 
el: 
 

a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása 

 
aa) Váci Mihály Kulturális Központ 
ab) Borbányai Művelődési Ház  
ac) Alvégesi Művelődési Ház 
ad) Városmajori Közösségi Ház 
ae) Sóstóhegyi Közművelődési Színtér 
af) Jósavárosi Művelődési Ház 
ag) Kertvárosi Művelődési Ház 
 

    b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
 
ba) Váci Mihály Kulturális Központ 
bb) Nyíregyházi Városi Galéria  
bc) Pál Gyula Terem 
bd) Alvégesi Művelődési Ház 
be) Borbányai Művelődési Ház  
bf) Jósavárosi Művelődési Ház  
bg) Városmajori Közösségi Ház 
bh) Butykai Közösségi Ház és Szabadidőközpont 
bi) Nyírszőlősi Közművelődési Színtér 
bj) Sóstóhegyi Közművelődési Színtér 
bk) Mandabokori Művelődési Ház 
bl) Kertvárosi Közösségi Ház 
bm) Kölyökvár 
bn) Felsősimai Közművelődési Szintér 

 
c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

 
ca) Váci Mihály Kulturális Központ 
cb) Alvégesi Művelődési Ház 
cc) Városmajori Közösségi Ház 
cd) Sóstóhegyi Közművelődési Színtér 

 
5 A 10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.(Hatályos: 2015.03.30-tól) 
6 A 12/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. (Hatályos: 2020.03.28-tól) 
7 A 7/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (Hatályos: 2022. 04. 30.-tól) 
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ce) Kertvárosi Közösségi Ház  
cf) Jósavárosi Művelődési Ház 
 

d) A hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása 
 
da) Váci Mihály Kulturális Központ 
db) Alvégesi Művelődési Ház 
dc) Jósavárosi Művelődési Ház  
dd) Kertvárosi Közösségi Ház 
de) Városmajori Közösségi Ház 

       df) Butykai Közösségi Ház és Szabadidőközpont 
      dg) Sóstóhegyi Közművelődési Színtér  

dh) Borbányai Művelődési Ház 
di)  Mandabokori Művelődési Ház 
dj) Felsősimai Közművelődési Szintér 
dk) Orosi Közművelődési Színtér  
dl) Nyírszőlősi Közművelődési Színtér 
dm) Kölyökvár 
 

e) Az amatőr alkotó- és előadó-művészi tevékenység feltételeinek biztosítása 
 

         ea) Váci Mihály Kulturális Központ 
         eb) Alvégesi Művelődési Ház 
         ec) Borbányai Művelődési Ház  
       ed) Jósavárosi Művelődési Ház  
       ee) Kertvárosi Közösségi Ház 
      ef) Városmajori Közösségi Ház 
        eg) Kölyökvár  
        eh) Sósóhegyi Közművelődési Színtér 
        ei) Butykai Közösségi Ház és Szabadidőközpont 

 
f) Tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása 

 
  fa) Váci Mihály Kulturális Központ 
  fb) Alvégesi Művelődési Ház 

         fc) Városmajori Közösségi Ház 
         fd) Borbányai Művelődési Ház 
         fe) Sóstóhegyi Közművelődési Színtér  

 
 
 
 

g) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

        ga) Váci Mihály Kulturális Központ 
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   5.§    (1)8,9,10Az önkormányzat az alábbi közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézményeket 
   működteti:  

   a) Váci Mihály Kulturális Központ, 

   b) Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 

   c) Jósa András Múzeum és tagintézményei: Kállay Gyűjtemény, Sóstói Múzeumfalu 

  d) Nyíregyházi Cantemus Kórus.  
 
       (2) Az önkormányzat által alapított kulturális tevékenységet is ellátó közhasznú és nonprofit 

gazdasági társaságok:  
 

a) Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.  
 
b) Város-Kép Nonprofit Kft. 
 
c) Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 

 
 

6.§     (1)11 Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik:  
a) a városban található köznevelési12 és szociális intézményekkel, 

b) nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel, 

c) közművelődési célú társadalmi civil szervezetekkel, művelődési és művészeti 
    közösségekkel,  

d) kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal, vállalkozókkal, 

e) egyházakkal, nemzetiségi13 önkormányzatokkal. 

f) 14a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Akciócsoportjával a TOP-7.1.1-16-2016-00067 
azonosítószámú projekt keretén belül, a Helyi Közösségfejlesztési Stratégia 
megvalósítása és fenntarthatósága érdekében 

 

(2)15 Az önkormányzati fenntartású intézmények által el nem látott közművelődési feladatok 
teljesítése érdekében az önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt intézményekkel és 
szervezetekkel a 3. melléklet szerinti közművelődési megállapodáson alapuló szerződéses 
kapcsolatot létesíthet.  

 

 
8 A 18/2012.(IV.27. )önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. 
9 A 19/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be. 
10 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította.(Hatályos:2015.03.28-tól.) 
11 A 18/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. 
12 A 19/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése módosította 
13 A 19/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése módosította 
14 A 11/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a iktatta be.(Hatályos: 2018.04.03.-tól) 
15 A 19/2013.(IV.26) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. 
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16a)  A közművelődési megállapodás megkötése előtt a feladatellátó köteles alapszabályában, 
alapító okiratában, vagy tevékenységi körei közt meghatározott közművelődési célt, 
tevékenységet, vagy az általa nyújtandó közművelődési alapszolgáltatást hiteles 
dokumentummásolattal és a legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról szóló 
döntésével igazolni, valamint köteles az éves szolgáltatási tervet a közművelődési 
megállapodás megkötése előtt az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
 

b.) A közművelődési megállapodás legalább egy évre köthető. A közművelődési megállapodás 
alapján járó támogatást, a felhasználás és elszámolás feltételeit az önkormányzat külön 
szerződésben állapítja meg. 
 

c.) 17Az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetek a megállapodásban 
foglaltak alapján kötelesek az ellátott tevékenységükről a közművelődési tevékenység 
időtartamának lejártát követő 30 napon belül szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a 
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság részére.  

 
 
(3)18’19’20 Az önkormányzat a város közművelődési feladatainak minél magasabb színvonalon történő  
megvalósítása érdekében támogatást adhat. A támogatások nyújtásakor az önkormányzat a 
vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el, a támogatottal a rendelet 4. melléklete 
szerinti támogatási szerződést köt. 
 
 
 
 
 

Az önkormányzati közművelődési feladatokat ellátó közművelődési intézmények és 
közgyűjtemények fenntartási és irányítási feladatai 

 
 
7.§21   (1) Az Önkormányzat ellátja közművelődési és közgyűjteményi intézmények fenntartásával és 

irányításával kapcsolatos a külön jogszabályban meghatározott feladatait. 
 
22’23’24(2) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények stratégiai, fejlesztési és beruházási 
tervének, éves szakmai feladatainak, teljesítményértékelésének, éves szolgáltatási tervének, éves 
munkatervének és beszámolóinak, valamint továbbképzési tervének jóváhagyását a Köznevelési, 
Kulturális és Ifjúsági Bizottságra ruházza át.” 

 
 

 
16 A 10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be.(Hatályos: 2015.03.30-tól 
17 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47. § (4) bekezdése módosította. (Hatályos:2020.01.01.-től) 
18 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 5. § a iktatta be.(Hatályos:2015.03.28-tól.) 
19 A 15/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (Hatályos:2017.04.01.-től) 
20 A 12/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. (Hatályos: 2020.03.28-tól) 
21 A 19/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 
22 A 10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította.(Hatályos: 2015.03.30-tól 
23 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47. § (4) bekezdése módosította. (Hatályos:2020.01.01.-től) 
24 A 12/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. (Hatályos: 2020.03.28-tól) 
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 (2a)25’26 A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények fenntartói nyilatkozatának 
kiadását a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságra ruházza át. 

(3) 27A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású közművelődési és közgyűjteményi 
intézmények, a közművelődési és egyéb megállapodás alapján támogatásban részesülő 
civil és egyéb szerveztek megállapodásban rögzített feladataik ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadását a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságra ruházza át.  

 
A közművelődés finanszírozásának alapelvei 

 
 

8.§    (1) Az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmények– az alábbi felsorolásban 
rögzített – költségeinek fedezetét, állami és önkormányzati forrásokból az önkormányzat éves 
költségvetésében biztosítja: 

 
a) az intézmények üzemeltetésének, az épületek működőképessége megőrzésének, műszaki és 
technikai feltételei korszerűsítésének költségeit, a mindenkori költségvetésben biztosítható 
kereteken belül, 

 
b) az intézmények alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok 
alapján előírt létszám és ahhoz szükséges közalkalmazotti illetmények fedezetét, a mindenkori 
költségvetési kereteken belül, 

 
c) az egyes kulturális rendezvények szervezéséhez szükséges szakmai munka költségeit, a 
költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül.  

 
 
(2) A közművelődési feladatok ellátásának forrásai a központi és a minisztériumi költségvetési 

támogatások, valamint az érdekeltségnövelő minisztériumi pályázati pénzeszközök. További 
forrás a szolgáltatásokért fizetett díj, valamint természetes és jogi személyek, szervezetek 
pénzügyi támogatása. 

 
 
(3)28 Az önkormányzati közművelődési feladatok további finanszírozását a kulturális célfeladatok 

támogatására, a Kulturális Alap, valamint a kiemelt rendezvényekre illetve a tartósan magas 
színvonalon működő együttesek támogatására jóváhagyott keretek biztosítják. 

 
(4)29’30 Az önkormányzat az egyéb kulturális feladatainak finanszírozására szánt összegeket kulturális  

célfeladatként a költségvetési rendeletben határozza meg, mely nem tartalmazza a nagy 
együttesek, a városi rendezvények, társadalmi ünnepek és a kiemelt nagyrendezvények 
támogatását.” 

 
 

 
25 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. (Hatályos:2015.03.28-tól) 
26 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47. § (4) bekezdése módosította. (Hatályos:2020.01.01.-től) 
27 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47. § (4) bekezdése módosította. (Hatályos:2020.01.01.-től) 
28 A 19/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 
29 A 19/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította 
30 A 15/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. (Hatályos:2017.04.01.-től) 
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(5)31   A nagy együttesek és az egyéb kulturális szervezetek/intézmények a városi rendezvények, 
társadalmi ünnepek és a kiemelt nagyrendezvények támogatását, keretösszegét az éves költségvetési 
rendelet határozza meg.” 
 

 
 

(6)32 Az önkormányzat a pályázati szabályzatában írtak betartásával biztosítja a könyvtári és a 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai 
támogatásának szabályairól szóló rendeltben meghatározottak szerint benyújtandó pályázat 
elnyeréséhez szükséges önrészt, amelyet minden évben az önkormányzat költségvetési 
rendelete tartalmazza. 

                      
(7)33’34 A közművelődési megállapodás megkötéséről 1 millió Ft és ezen összeg feletti önkormányzati 

feladat-finanszírozás esetén a Közgyűlés dönt, 1 millió Ft alatti önkormányzati feladat-
finanszírozás esetén átruházott hatáskörben a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság dönt.  

 
  
(8)35 Az önkormányzat az alábbiak szerint támogatja a magas színvonalon működő együttesek éves 

működését:  
 

a) térítésmentes próba és előadás lehetőségek biztosításával a 1. melléklet szerinti elosztásban, 

b) működési támogatással a 2. melléklet szerinti felosztásban a mindenkori költségvetési 
rendeletben e célra elfogadott forrásból, 

c)36’37 a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság által elfogadott éves pályázati felhívás szerint 
a mindenkori költségvetési rendeletben elfogadott Kulturális Alapból. 
 

g) 38 

 

 

 

 

A tartósan magas színvonalon működő művészeti együttesek részére nyújtott 
támogatások odaítélésének eljárási rendje  

     8/A. §39 

 
31 A 10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította.(Hatályos: 2015.03.30-tól) 
32 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 7. §(1) bekezdése módosította.(Hatályos: 2015.03.28.tól.) 
33 A 19/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította 
34 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47. § (4) bekezdése módosította. (Hatályos:2020.01.01.-től) 
35 A 19/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította 
36 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet  7. § (2) bekezdése módosította.(Hatályos:2015. 03.28-tól.) 
37 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47. § (4) bekezdése módosította. (Hatályos:2020.01.01.-től) 
38 A 10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. (Hatályos: 
2015.03.30-tól) 
39 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet iktatta be. (Hatályos:2015.03.28-tól) 
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(1) Az önkormányzat éves költségvetési rendeletének hatályba lépését követően a polgármesteri 
hivatal szakmai osztálya (továbbiakban: az osztály) írásban tájékoztatja a tartósan magas 
színvonalon működő művészeti együtteseket (továbbiakban: együttes) a működési 
költségeikhez történő támogatás igénybevételének lehetőségéről.  

(2) 40Az osztály az (1) bekezdés szerinti tájékoztatójában a támogatási igények 
benyújtására megfelelő határidőt tűz ki. A támogatási igényeket a rendelet 3. 
melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, mely tartalmazza az együttesnek az 
adott évre vonatkozó részletes feladatalapú szakmai munkatervét (továbbiakban: 
munkaterv).  

 

(3) A munkaterv benyújtásával egyidejűleg az együttes köteles mellékelni 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. 

 
(4)41’42 A (3) bekezdésben meghatározottakon túl az együttes köteles benyújtani az alábbi 

nyilatkozatokat, nevezetesen: 
a) nyilatkozat 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 támogatási szerződés/közművelődési megállapodás 
1. számú melléklete szerint,  

b) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 
támogatási szerződés/közművelődési megállapodás 2. számú melléklete szerint, 

c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és 
közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén támogatási szerződés/közművelődési 
megállapodás 3. számú melléklete szerint, 

d) nyilatkozat de-minimis támogatásokról támogatási szerződés/közművelődési megállapodás 
4. számú melléklete szerint, 

e) nyilatkozat Áfa-levonási jogosultságról a támogatási szerződés/közművelődési megállapodás 
5. számú melléklete szerint, 

f) nyilatkozat a támogatási szerződés/közművelődési megállapodás 6. számú melléklete szerint, 

g) nyilatkozat a támogatási szerződés/közművelődési megállapodás 7. számú melléklete szerint, 

h) hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a támogatási 
szerződés/közművelődési megállapodás 8. számú melléklete szerint, 

i) elszámoláshoz szükséges formanyomtatványok a támogatási szerződés/közművelődési 
megállapodás 9. számú melléklete szerint.” 

 

 
40 A 12/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. (Hatályos: 2020.03.28-tól) 
41 A 15/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése módosította. (Hatályos:2017.04.01.-től) 
42 A 12/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. (Hatályos: 2020.03.28-tól) 
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(4) A támogatás odaítéléséről és annak összegéről a Közgyűlés dönt. A támogatásnak az adott év 

szerinti megoszlását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 

(5) A Közgyűlés döntését követően az önkormányzat a támogatott együttessel a rendelet 4. 
melléklete szerinti támogatási szerződést köt. 

 
 
 

A kulturális támogatások engedélyezése, elszámolása, ellenőrzése43 
 
 

9. § 44’45   (1) A támogatott nagyrendezvények szervezői a programok lebonyolítását követő 60 
napon belül tételes szakmai és pénzügyi beszámolót készítenek, amit a Köznevelési, Kulturális 
és Ifjúsági Bizottság fogad el.  

 
 
(2)46 A szakmai és pénzügyi beszámolók elmulasztása, vagy a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági 
Bizottság általi el nem fogadása a következő kétévi támogatásból történő kizárást vonja maga után. 
 
(3)47 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, közművelődési intézményei, közgyűjteményei 
és a rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati szervek közművelődési munkájuk során kapcsolatot 
tartanak az illetékes minisztériummal. 
 
(4)48 Az e rendelet alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, magánszemély és 
művészeti csapat a támogatást biztosító önkormányzatnak be és elszámolási kötelezettséggel 
tartozik a támogatás felhasználását illetően, a mellékletekben szabályozott közművelődési 
megállapodásban, támogatási szerződésben és azok mellékleteiben foglaltaknak megfelelően. 
 
(5)49’50 A kulturális támogatások odaítéléséről az éves költségvetési rendeletben meghatározott 
támogatási kereteken belül a Közgyűlés, bizonyos esetekben átruházott hatáskörben a Köznevelési, 
Kulturális és Ifjúsági Bizottság dönt. 
 
(6) A támogatás szerződés alapján vehető igénybe. A szerződés megkötésére, teljesítésére, az abban 
foglaltak ellenőrzésére az államháztartásról, valamint a számvitelről szóló jogszabályokat kell 
alkalmazni.  
 
(7) A támogatás elszámolása a támogatási szerződés mellékleteit képező szakmai és pénzügyi 
beszámoló, valamint az elszámolási táblázat alapján történik.  
 
(8) A kulturális szervezeteknek, intézményeknek a kapott támogatásokról a következők szerint kell 
elszámolnia:  
 

 
43 A 19/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította 
44 A 10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 6. §.(1) bekezdése módosította.(Hatályos: 2015.03.30-tól) 
45 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47. § (4) bekezdése módosította. (Hatályos:2020.01.01.-től) 
46 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47. § (4) bekezdése módosította. (Hatályos:2020.01.01.-től) 
47 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése módosította. (Hatályos:2015.03.28-tól.) 
48 A 15/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdése módosította. (Hatályos:2017.04.01.-től) 
49 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése módosította.(Hatályos:2015.03.28-tól.) 
50 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47. § (4) bekezdése módosította. (Hatályos:2020.01.01.-től) 
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a) a nagy együttesek, a kulturális szervezetek az önkormányzati támogatás esetén a szakmai és 
pénzügyi beszámolók leadása mellett a tárgyév január 31. napjáig kötelesek elszámolni az előző 
évben kapott közművelődési, működési-, és eseti támogatások felhasználásáról,  
 
b) a támogatásokkal a támogatási szerződésekben meghatározott időpontig, de legkésőbb tárgyévet 
követő január 31-ig kell elszámolni,  
 
c)51 rendezvénytámogatásoknál a szakmai és pénzügyi beszámolók leadási határideje a 
rendezvény(ek) utolsó napját követő 60 nap,” 
 
d) pénzügyi beszámolóknál alapelv a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában 
meghatározott, a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi 
kellékeinek betartása,  
 
e)52’53 Támogatott köteles az eredeti számlákat a következő záradékkal ellátni:  
 

20……... ………………………………………………………….önkormányzati támogatás terhére a 
.............................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). 

 
 
f) összeghatártól és támogatás fajtájától függetlenül a támogatott szervezet vezetője által aláírt 
pénzügyi beszámoló és számlaösszesítő táblázat, valamint a szakmai beszámoló elfogadása  a 
Bizottság feladata.  

 
Záró rendelkezések 

 
10.§     (1)  A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.  

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 7/1999.(IV.1) önkormányzati rendelete, és az azt 

       módosító 20/2002.(VI.1.), az 50/2005.(XII.22.) és a 30/2010.(XI.12.) önkor- 
       mányzati rendeletek. 

 
Nyíregyháza, 2011. március 10. 
 

Dr. Kovács Ferenc                                                            Dr. Szemán Sándor 
   polgármester                                                                   címzetes főjegyző 
 
Jelen rendeletet 2011. március hó 11. napján kihirdetem.  

 
51 A 10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 6. §.(2) bekezdése módosította.(Hatályos: 2015.03.30-tól) 
52 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 9. (3) bekezdése módosította. (Hatályos:2015.03.28-tól) 
53A 15/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) bekezdése módosította. (Hatályos:2017.04.01.-től) 
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Nyíregyháza, 2011. március 11. 
 
            Dr. Szemán Sándor 
              címzetes főjegyző



 

 
1. számú melléklet a 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez54,55,56,57,58’59 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi városi művészeti együttesek számára előre 
egyeztetett igény és lehetőség szerint, térítésmentesen biztosítja a létesítmény használatot az adott 
próbahelyszínen.  

A támogatás közvetett támogatásnak minősül. 

Együttes Próbahelyszín 

1. Nyírség Táncegyüttes Alvégesi Művelődési Ház 

4400 Nyh. Honvéd u. 41. 

2. Szabolcs Táncegyüttes Kölyökvár 

4400 Nyh. Dózsa György u. 25. 

3. Igrice Táncegyüttes Városmajori Művelődési Ház 

4400 Nyh. Városmajor u. 5-7. 

 

4. Piccoli Archi Zenekar 

Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú  

Művészetoktatási Intézmény 

4400 Nyh. Kürt u. 5-11. 

 

5. Szabolcsi Szimfonikus Zenekar 

Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

4400 Nyh. Kürt u. 5-11.  

6. Szabolcsi Koncert Fúvószenekar 

    és Majorette Csoport 

Kölyökvár 

4400 Nyh. Dózsa György u. 25. 

 

7. Mandala Dalszínház 

Kölyökvár 

4400 Nyh. Dózsa György u. 25. 

 Váci Mihály Kulturális Központ   

 
54 A 18/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította 
55 A 19/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. 
56 A 33/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította (Hatályos: 2013.10.01-tő) 
57 A 16/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.(Hatályos:2014.05.01-től.) 
58 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdése módosította.(Hatályos:2015.03.28-tól) 
59 A 12/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. (Hatályos: 2020.03.28-tól) 
 



  

8. Primavera Balettegyüttes 4400 Nyh.  Szabadság tér 9. 

 

 
 
  2. számú melléklet a 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez60’61’62’63’64’65’66’67 68 69 70 

 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés 
szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelete alapján az éves kulturális feladatokra 
szánt keretből az önkormányzat a tartósan magas színvonalon működő művészeti együttesek 
működési költségeihez 2023. évben az alábbi megoszlás szerint biztosítja a támogatást: 

  2023. évi támogatás (Ft) 

1. Nyírség Táncegyüttes 2.000.000 

2. Szabolcs Táncegyüttes 1.250.000 

3. Igrice Táncegyüttes 1.250.000 

4. Szabolcsi Szimfonikus Zenekar 5.850.000 

5. Szabolcsi Koncert Fúvószenekar 

és Majorette Csoport 

4.650.000 

 Összesen: 15.000.000 

 
 

 

 

 

 

 

 
60 A 18/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította.  
61 A 19/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. 
62 A 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése módosította.(Hatályos:2015.03.28-tól) 
63 A 9/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (Hatályos:2016.04.02-től) 
64 A 15/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította. (Hatályos:2017.04.01.-től) 
65 A 11/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította.(Hatályos:2018.04.03.-tól) 
66 A 10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 7. §.-a módosította.(Hatályos: 2015.03.30-tól) 
67 A 12/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. (Hatályos: 2020.03.28-tól) 
68 A 10/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. (Hatályos: 2021.03.06-tól) 
69 A 7/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. (Hatályos: 2022. 04. 30.-tól) 
70 A 9/2023.(III.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (Hatályos: 2023. 04. 01.-től) 
 



  

 

 
3. sz. melléklet a 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez71’72’73 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tölti ki: 
Iktatási szám 
 
 

 
 

 
20…….. ÉVI SZAKMAI MUNKATERV 

NAGY EGYÜTTESEK 
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁHOZ 

 
20……. 

 
Beadási határidő: 

 
20…. év. ……………. hó ………… nap 

 
Együttes neve: 

 
 

 

Székhelye: 
 
 

 

 
 

A. NAGY EGYÜTTES ADATAI 

Kérjük, a későbbi kapcsolattartás érdekében pontosan adja meg az adatokat! 
 Adatok (megfelelő rész kitöltendő) 

Név: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

Adóazonosító jel: 

Vállalkozói igazolványszám: 

Bankszámlaszám: 

Székhely: 

Város: 

 
71 A 19/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. 
72 A 15/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. (Hatályos:2017.04.01.-től) 
73 A 12/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. (Hatályos: 2020.03.28-tól) 
 



  

Irányítószám: 

Utca: 

Házszám: 

Levelezési címe (ha nem egyezik a székhellyel) 

Város: 

Irányítószám: 

Utca: 

Házszám: 

Egyéb elérhetőségei 

Telefon (központi szám) 

Fax (központi fax) 

E-mail címe 

Honlapcíme (nem kötelező kitölteni) 

Hivatalos képviselője 

Név: 

Telefon: 

Mobil: 

Fax: 

E-mail: 

B. TARTALOM 

1. A NAGY EGYÜTTES szöveges bemutatása (kérjük, foglalja össze maximum fél oldalban) 

Kérjük, mutassa be részletesen tevékenységi körét, az eddig elért eredményeiket és a kultúra 
terén végzett szakmai munkájukat. (Egyéb, kiegészítő információit az adatlap csatolmányaként 
kérjük közölni.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kérjük, fejtse ki, milyen kitűzött célokat szeretnének elérni 20……. évben. (Kérjük, foglalja 
össze maximum fél oldalban.) 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Összefoglalás 

Kérjük, foglalja össze maximum egy oldalban az Együttes 20…... évi működési tevékenységét. 
Kérjük, fejtsék ki milyen eredményeket várnak a támogatás által megvalósított feladatoktól. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SZAKMAI MUNKATERV 

3. Kérjük, foglalja össze időrendben a fontosabb programokat, illetve a tervezett 
tevékenységeket az alábbi táblázatban a 20…….. évi időszakra vonatkozóan. (Kérjük, 
szükség esetén bővítse a táblázat sorait.) 

Tevékenység 
leírása 

Kezdete Vége Részt vevő 
személyek 

 

Szakmai cél: 



  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
C. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

1. Az Együttes 20……... évre tervezett teljes költségvetésének összege: 

 
 
 
 

2. Az Együttes által elnyert pályázatok, támogatások az előző,  20……... évet is érintve. 

 (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.) 
 

Címe, megnevezése Költségvetése 
  
  
  

Dátum:  …………………………………….. 
 
 
                                                                                 ………………………………….. 
                                                                                                       Aláírás  
 
                                                                                                           PH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
4. melléklet a 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelethez74 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: Nyíregyháza, Kossuth tér 1.szám, 
adószáma: 15731766-2-15, bankszámlaszáma: 11744003-15402006-00000000) képviseletében Dr. 
Kovács Ferenc polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) – az önkormányzat közművelődéssel 
kapcsolatos feladatai ellátása érdekében – közművelődési megállapodást köt a(z)  

…………………………………………………………….. (székhelye: …………………………………………………………….., 
adószáma: …………………………………………………, számlaszáma:………………………………………………) 
képviseletében……………………………………………………… (továbbiakban: Feladatellátó)  
intézménnyel, civil szervezettel, egyesülettel, alapítvánnyal, művészeti csoporttal, magánszeméllyel  
(továbbiakban: Feladatellátó) az alábbi feladat ellátására:  
 
A Közgyűlés 13/2011. (III.11.) önkormányzati rendeletében és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben foglaltak szerint jelen 
közművelődési megállapodásban megjelölt feladatokat a tőle elvárható legmagasabb színvonalon 
ellátja. 

A Megállapodást kötő felek kijelentik, hogy a közművelődés területén - egymás érdekeinek kölcsönös 
figyelembe vételével - együtt kívánnak működni. Tevékenységük összehangolásával és lehetőségeik 
színvonalas kihasználásával a közművelődés alapszolgáltatás minőségi javítását, a város 
polgárságának érdeke és igénye szerinti választék bővítését célozzák meg. 

A Feladatellátó kijelenti, hogy rendelkezik a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet által előírt szolgáltatási 
tervvel és ezt a közművelődési megállapodás megkötése előtt az Önkormányzat rendelkezésére 
bocsátja. 

1. Közművelődési alapszolgáltatás, tevékenység megnevezése, rövid leírása, az igénybevételi 
lehetőség minimális időtartama és rendszeressége, az intézmény nyitva tartásának mértéke:  

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

2. A megállapodás időtartama:…….....…………………………………………………………  
 

3. Nyíregyháza Város Önkormányzata a megállapodásban rögzített feladatellátáshoz finanszírozási 
forrást biztosít, melynek  

         mértéke…………………………………………Ft.  

ütemezése:              a) egy összegben, legkésőbb……………………………ig.  

 
74 A 12/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. (Hatályos: 2020.03.28-tól 



  

 b) két részletben, félévente  

 c) negyedévente átutalással történik  

4. A Feladatellátó számlaszáma:……………………………………………………………………………………..  

5. A támogatott rendezvény, program által ingyenesen vagy térítési díj ellenében nyújtott  
 
közművelődési alapszolgáltatás (ok),:............................................................................................. 

 

Elszámolható költségek: Feladatellátó a finanszírozási forrást a jelen megállapodásban 
meghatározott és a 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. §. (7) bekezdése szerint 
jóváhagyott célok/alapszolgáltatások megvalósításához szükséges az alábbiakban felsorolt 
költségekre fordíthatja: 

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

6. A térítési ellenében nyújtott közművelődési alapszolgáltatás díja:……………………………………………… 
 

7. A közművelődési tevékenységben érintettek köre: …………………………………………………………………….. 
 

8. A közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettség: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
9. A Feladatellátó kijelenti, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatellátáshoz 

szükséges infrastrukturális és személyi feltételei a jelen megállapodásban rögzített időtartamban 
rendelkezésre állnak. 

 

10.  Önkormányzat jogai és kötelezettségei: 
 

10.1 Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodásban meghatározott feladatok, 
alapszolgáltatások teljesítését folyamatosan ellenőrizni és kifogásait az ellenőrzéskor 
nyomban közölheti. 
 

10.2 Az Önkormányzat köteles a jelen megállapodásban meghatározott finanszírozási forrás 
összegét határidőben kifizetni. 
 

10.3 A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 96. § rendelkezései alapján, valamint amennyiben a 
közművelődési megállapodás megkötése a Feladatellátó felróható magatartása, mulasztása 
(adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul az 
Önkormányzat a közművelődési megállapodás megkötésétől eláll. 

 
11.  Feladatellátó jogai és kötelezettségei: 

 



  

11.1 A Feladatellátó köteles a vállalt feladattal összefüggő nyilvántartási és statisztikai 
adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni és a közterhek, járulékok befizetéséről 
gondoskodni. 
 

11.2 Feladatellátó köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos címerét, valamint 
logo-ját a támogatással létrejött rendezvényen, kiadványon. Feladatellátó a címer és logo 
használatát igazoló dokumentumokat (fotó, támpéldány) a finanszírozási forrás 
felhasználásáról szóló beszámoló mellékleteként minden esetben köteles csatolni. 
 

11.3 Feladatellátó igazolja azt, hogy rendelkezik legalább felsőfokú közművelődési végzettséggel a 
feladat ellátáshoz szükséges legalább felsőfokú végzettségű közművelődési alkalmazottal.  
 

11.4 Köteles a finanszírozási forrás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten nyilvántartani, 
valamint a hatályos számviteli, pénzügyi, adó és egyéb gazdálkodási jogszabályok szerint 
kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége során megtartani. 
 

11.5 Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a vállalt feladat nem, vagy csak részben történő 
teljesülése a finanszírozási forrás arányos összegének visszafizetésével, illetve ezen összeg 
folyósításának megszűnésével jár.  
A jelen megállapodásban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások meghiúsulása 
esetén a Feladatellátó köteles – 3 munkanapon belül Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlését írásban értesíteni, valamint a finanszírozási forrás összege felhasználásának 
megszüntetésére azonnali intézkedést tenni és ezt az összeget zároltan kezelni. Feladatellátó 
a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások meghiúsulása 
esetén köteles továbbá a bejelentéstől számított 8 napon belül a finanszírozási forrás teljes 
összegét az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni, valamint a 
visszafizetést igazoló banki igazolást a Támogatónak köteles a visszafizetéstől számított 8 
munkanapon belül elküldeni.  

Amennyiben a Feladatellátó a fentiekben meghatározott kötelezettségét elmulasztja a 
támogatási összegen felül a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított mindenkor 
hatályos jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata …………-nál vezetett…………..számú 
költségvetési elszámolási számlájára. 

11.6 Amennyiben a Feladatellátó nem a jelen közművelődési megállapodásban meghatározott 
célra használja fel a  finanszírozási forrást, azt a felek szerződésszegésnek minősítik, melynek 
alapján Feladatellátó köteles a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott összeget a 
folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő késedelmi kamattal növelten az Önkormányzat költségvetési elszámolási 
számlájára visszafizetni és a Feladatellátó nem részesíthető pénzügyi támogatásban két 
naptári év időtartamban. 
 

11.7 Feladatellátó tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
belső szervezeti egységei ellenőrzik a finanszírozási forrás felhasználásának szakmai 
jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a pénzügyi és 
számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult ellenőrzést 



  

folytatni. Feladatellátó a finanszírozási forrás összegének felhasználásához köteles az 
ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére 
bocsátani. A finanszírozási forrás összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is 
jogosult vizsgálni. A finanszírozási forrás felhasználását alátámasztó bizonylatokat, valamint a 
finanszírozási forrással kapcsolatos iratokat a Feladatellátó a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelő időtartamig köteles megőrizni. 
 

11.8 Feladatellátó a jelen megállapodásban meghatározott tevékenység megvalósítása során a 
finanszírozási forrás összegének 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. 
 

11.9 A Feladatellátó vállalja, hogy a megállapodásban rögzített feladatot maradéktalanul 
végrehajtja, a finanszírozási forrást kizárólag a megállapodásban rögzített feladatra fordítja, 
annak felhasználásáról a közművelődési tevékenység időtartamának lejártát követő 30 napon 
belül az Önkormányzat által ellenőrzéssel megbízott a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági 
Bizottságának a megállapodás mellékletét képező szakmai és pénzügyi beszámolót készít.  
 

11.10 Az elszámolás késedelme esetén, a Feladatellátó köteles a késedelembe esés napjától a 
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának napjáig a finanszírozási forrás összege 1%-
ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára megfizetni. A késedelmi kötbér mértéke 
nem haladhatja meg a finanszírozási forrás összegének 30%-át.  
 
Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy naptári év időtartamban a Feladatellátó, 
amennyiben az előző évben kapott finanszírozási forrás összegével nem megfelelően számolt 
el, és ezt a közgyűlés határozatban megállapította. 
 

11.11 A szakmai és pénzügyi beszámoló része a jelen megállapodás mellékletét képező 
„Elszámolás” című formanyomtatvány, valamint a finanszírozási forrás összegének 
felhasználásáról szóló eredeti számlák, a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat, illetve 
kiadási pénztárbizonylat – Feladatellátó által – hitelesített másolati példánya. 

 
Feladatellátó köteles az eredeti számlákat a következő záradékkal ellátni: 
A kulturális célfeladat terhére ……………………önkormányzati azonosító számon nyújtott 
finanszírozási forrás felhasználása, mely összeg más célra nem lett elszámolva. 
 
Feladatellátó 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 finanszírozási forrás összegének felhasználását alátámasztó bizonylatokat, valamint a 
finanszírozási forrással kapcsolatos iratokat a Feladatellátó a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelő időtartamig köteles megőrizni. 



  

 
 

11.12 A Feladatellátó képviselője nyilatkozik, hogy 
a……………………………………………………………………………………szervezet átlátható szervezetnek 
minősül, egyben tudomásul veszi, hogy ennek változása esetén haladéktalanul köteles az 
Önkormányzatot tájékoztatni. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy az átláthatóságra 
vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozat alapján a megállapodást az Önkormányzat felmondja 
vagy – ha a megállapodás teljesítésére még nem került sor – a megállapodástól eláll. 
 

11.13 Köteles a Feladatellátó az adatszolgáltatáshoz, a közművelődési megállapodás megkötéséhez 
szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő 
joghátrányért a Feladatellátó teljes körű felelősséggel tartozik.  
 

11.14 A Feladatellátó jelen szerződés 3. pontjában meghatározott finanszírozási forrás 
visszafizetésével egyidejűleg a feladatellátási szerződés aláírását követő 30 napon belül 
elállhat a feladatellátási szerződéstől. A Támogatott az elállás tényéről köteles írásban 
értesíteni a Támogatót és köteles a támogatási összeget a jelen támogatási szerződés 11.5. 
pontjában meghatározott költségvetési elszámolási számlára visszafizetni, valamint a 
visszafizetést igazoló banki igazolást a Támogatónak köteles a visszafizetéstől számított 8 
munkanapon belül elküldeni.  

12.     Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a felek a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket tekintik irányadónak. Vitás kérdésekben felek Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése előzetes egyeztető döntését követően a hatáskörrel rendelkező Nyíregyházi 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
 
E közművelődési megállapodás három eredeti példányban készült, mely megállapodást a Szerződő 
Felek elolvasás, közös értelmezés és megértés után magukra nézve kötelezőnek tekintenek, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. Az Önkormányzat két eredeti példányt, a 
Feladatellátó pedig egy eredeti példányt átvett. 
 

Nyíregyháza,……………………………….  

 

     Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

  Önkormányzata képviseletében 

 

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

             Dr. Kovács Ferenc                                                                        Feladatellátó képviselője   

                polgármester 



  

           P.H.              P.H. 

 

 

       Pénzügyi ellenjegyzés:                                                                      Jogi ellenjegyzés: 

 

 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, (székhelye: 4400. 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., adószáma:…………………… képviselője: polgármester) mint Támogató,  

másrészről…………………………………………………………..magánszemély/szervezet,(székhelye/lakcíme 
:………………………………………….,adószáma/adóazonosító 
jele:………………………..……………..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 a Támogató ……../……..(…...) költségvetési rendelet és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága ………/……..(……) sz. határozata alapján. 
 

2.) Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott …………………..-Ft., azaz 
…………………………………………………. forint összegű támogatást a Támogatott részére a 
…………………………………………………………….. vezetett ………………………………………………………… számú 
számlájára 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 jelen szerződésben foglaltak szerint 20….. december 31-ig kizárólag 

az alábbi célra/célokra használhatja fel: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Elszámolható költségek: Támogatott a támogatási összeget a jelen támogatási szerződésben 
meghatározott és a fenti célok/rendezvények megvalósításához szükséges az alábbiakban felsorolt 
költségekre fordíthatja: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

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.) A 4. pontban foglalt támogatási cél/célok meghiúsulása esetén Támogatott köteles - 3 munkanapon 

belül - Támogató Közgyűlését írásban értesíteni, valamint a támogatás felhasználásának 
megszüntetésére azonnali intézkedést tenni, és a támogatás összegét zároltan kezelni. Támogatott a 
támogatási cél/célok meghiúsulása esetén köteles továbbá a bejelentéstől számított 8 napon belül a 
támogatás teljes összegét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Banknál vezetett 
11744003-15402006-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni. 

 
7.) Amennyiben Támogatott a támogatást nem a jelen támogatási szerződésben meghatározott célra 

használja fel, azt a felek szerződésszegésnek minősítik, 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. 

 

8.) 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: 

20……... ………………………………………………………….önkormányzati támogatás terhére a 
.............................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. 

9.) 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 Önkormányzatánál vezetett 11744003-15402006-



  

00000000 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. 

 

10.) Amennyiben Támogatott a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását a 8.) pontban meghatározott 
határidő lejártát követő 60 napon belül sem teljesíti, az elszámolást a Felek elmaradtnak tekintik és 
Támogatott – a késedelmi kötbéren felül – köteles a támogatás összege 5%-nak megfelelő mértékű 
meghiúsulási kötbért, valamint a támogatás összegét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 
OTP Banknál vezetett 11744003-15402006-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára 
megfizetni.  Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az elszámolás elmaradottnak minősülése 
miatt keletkezik támogatás visszafizetési kötelezettsége az elmaradás bekövetkezésétől a 8) pontban 
meghatározott határidő lejártát követő 60. nap) számított 2 évig újabb támogatás igénylése iránti 
igényt nem nyújthat be.  
 

11.) Támogató a mindenkor hatályos 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.  
 

12.) Köteles a Támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez és a mellékletek kitöltéséhez, valamint a 
szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez 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. A 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 96. § rendelkezései alapján, illetve 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.) 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. 

 
14.) 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. 

 
15.) A Támogatott jelen szerződés 1. pontjában meghatározott támogatási összeg visszafizetésével 

egyidejűleg a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül elállhat a támogatási szerződéstől. 
A Támogatott az elállás tényéről köteles írásban értesíteni a Támogatót és köteles a támogatási 
összeget a jelen támogatási szerződés 6. pontjában meghatározott költségvetési elszámolási számlára 
visszafizetni, valamint a visszafizetést igazoló banki igazolást a Támogatónak köteles a visszafizetéstől 
számított 8 munkanapon belül elküldeni.  

 
16.) 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. 

 
17.) 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        Támogatott 

                   P.H.               P.H.  
    

           Pénzügyileg ellenjegyezte         Jogilag ellenjegyezte 

 

A közművelődési megállapodás/támogatási szerződés 1. sz. melléklete 

(magánszemély esetében nem kell kitölteni) 

 

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, 
- 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 

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/kérelmező/feladatellátó 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 Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó 
bevételének aránya az összes 
bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

  

   

(utolsó lezárt 
adóév) 

  

 

2.2. Amennyiben a pályázó/kérelmező/feladatellátó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem 
külföldi ellenőrzött társaság. 

 

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 
mértéke %-ban 

Adóilletősége 

     

     

     

 



  

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 
szervezet neve 

Tényleges 
tulajdonos(ok) 

Adószám/adóazonosító Tulajdoni 
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 Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

  

…   

…   

…   

(utolsó lezárt 
adóév) 

  

 



  

 
*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, 
azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint 
átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  
 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:  
Sorsz. 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: 

Sorsz. 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 

     

     

     

 

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 Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 



  

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

  

…   

…   

…   

(utolsó lezárt 
adóév) 

  

 

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 

Adószám Részesedés 
mértéke %-

ban 

Adóilletősége tényleges 
tulajdonos(ok) 

tényleges 
tulajdonos 
adószáma 

       

       

       

 

adóév Gazdálkodó szervezet neve, adószáma termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint 

kereskedelmi tevékenységéből származó 
bevételének aránya az összes 

bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

  

…   



  

…   

…   

(utolsó lezárt 
adóév) 

  

 

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. 
  



  

A közművelődési megállapodás/támogatási szerződés 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 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdésében és 1. 
melléklet 3. pontjában vagy 16.§ (1) bekezdésében és 1. melléklet 4. pontjában, illetve 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. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  

 

 

A közművelődési megállapodás/támogatási szerződés 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 Kérelmező/Feladatellátó 
Neve:  
Székhelye/lakcíme:  
Képviselőjének neve:  
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  
 
 
Kijelentem, hogy a pályázóként/kérelmezőként/feladatellátóként 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……………………………….. 

 

                                                                                                    ……….…………………………………………………… 
                                                                                             magánszemély/ szervezet képviselőjének aláírása 
                                                                                                                               p.h. 

 
 
 
 



  

KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM 
 

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

A Kérelmező/Feladatellátó 
Neve: 
Székhelye/lakcím: 
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/ kérelmezőként/feladatellátóként 
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a pályázó/kérelmező/feladatellátó 
 

o az eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntést hozó szervnél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, vagy e személy közeli 
hozzátartozója, 

o nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személy közeli hozzátartozója, 
o az 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, 

o 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…………………….                                            
 
                                                                                                     ……………………………………………………… 



  

                                                                                              magánszemély/szervezet képviselőjének aláírása 
                                                                                                                                          p.h. 
                                                                                

A közművelődési megállapodás/támogatási szerződés 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, a jelen támogatásról/feladatellátásról szóló döntést 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/feladatellátáshoz kapcsolódóan 
jogszabályban előírt külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel. 
 
 
 
 
Kelt: Nyíregyháza, 20………………………….. 
 
               …….……………………..………………………….. 
      magánszemély/szervezet képviselőjének aláírása 
                                                                                                                                           p.h. 

 



  

 

 

A közművelődési megállapodás/támogatási szerződés 5. sz. melléklete 

ÁFA NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………… (név), mint a(z) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... szervezet 
(székhely:……………………………………………..………………… adószám: _  _  _  _  _  _  _  _  -  _  -  _  _) 
képviseletére jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 
támogatás/feladatellátás tárgyát képező tevékenység vonatkozásában az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) alapján75 
 

o 1.  Nem vagyok alanya az áfának. Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelembevételre. 

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés/közművelődési megállapodás 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/feladatellátásból finanszírozott projektem 
kapcsán áfa levonási jog nem illet meg (tárgyi adómentes tevékenységet vagy adólevonási 
joggal nem járó tevékenységet végzek). 

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés/ közművelődési megállapodás 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 támogatási/feladatellátási tevékenységgel kapcsolatban 
felmerült költségeimhez kapcsolódó áfára vonatkozóan adólevonási jog illet meg. 

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés/ közművelődési megállapodás 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. 

 
75 Kérjük azon szövegrész előtti körben jelölje választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik. Javított, illetve 
ellentmondásos nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni. 



  

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés/közművelődési megállapodás 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/közművelődési 
megállapodáshoz 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/ közművelődési megállapodás 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/ közművelődési megállapodás 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 Támogatót (Önkormányzatot) 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 szerződésben/ közművelődési megállapodásban 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 (Önkormányzat) 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 a 
támogatási összeg/feladatellátáshoz biztosított összeg visszatartása, illetve a kifizetett 
támogatás/összeg kamataival együtt történő behajtása iránt a támogatási szerződés/ közművelődési 
megállapodás mellékletét képező beszedési megbízás alapján haladéktalanul intézkedik. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Támogató az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra 
vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet. 



  

 
Kelt: Nyíregyháza, 20……………………..        
                                                                                             
 
 
                                                                                                         ……………………..………………………….. 
              szervezet képviselőjének aláírása 
                                                                                                                                    p.h.        
 

 
A közművelődési megállapodás/támogatási szerződés 6. sz. melléklete 

 
Nyilatkozat 

 
Alulírott ………………………………, mint a …………………………………………….. magánszemély/szervezet 
(székhelye/lakcím: ………………….., …………………………….. adószám/adóazonosító jel: 
……………………………………) törvényes képviselője/magánszemély, 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 köztartozásom nincsen/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/magánszemélyként megfelelek az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában 
meghatározott követelményeknek,  

 
 (Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett 
 
a)  az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában 

döntés-előkészítőként részt vett, 
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási 

államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, 
regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője, 

c)  az a)-b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 
d) 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.) 

6.  nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségünk/kötelezettségem, amely a 
költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 



  

 
Nyíregyháza, 20 ….………………………..  

………….……………………………………………….. 
magánszemély/szervezet 
képviselőjének    aláírása 

                                  p.h. 
 
 

 

A közművelődési megállapodás/támogatási szerződés 7. sz. melléklete 
 

Nyilatkozat 
(magánszemély esetében nem kell kitölteni)  

 
Alulírott ………………………………, mint a …………………………………………….. szervezet (székhelye: 
………………….., …………………………….. adószám: ……………………………………) törvényes képviselője, 
büntetőjogi felelőségem tudatában nyilatkozom, hogy  
 
szervezetünk három éven belül több (legalább két) alkalommal nyújtott be pályázatot/kérelmet 
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/okiratok közjegyző által hitelesített vagy kamarai jogtanácsos 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett példányát a legkorábban benyújtott pályázathoz/kérelemhez 
(pályázatok/kérelmek megnevezése…………………………………………………………………..) csatoltam. 

 
2. Az aláírásminta, létesítő okirat, jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló 

okirat* adatai változtak. Az okirat/okiratok eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített 
vagy kamarai jogtanácsos vagy ügyvéd által ellenjegyzett példányát jelen 
kérelemhez/pályázathoz megállapodás megkötéséhez/támogatási szerződés megkötéséhez 
csatolom. 

 
3. Korábban nem nyújtottam be pályázatot/kérelmet az Önkormányzathoz, így a fenti 

okiratokat jelen pályázathoz/kérelemhez/a támogatási szerződés/közművelődési 
megállapodás megkötéséhez csatolom.* 

 
 
*a megfelelő részt kérjük aláhúzni 
 
 
Nyíregyháza, 20……………………………… 
 



  

 
 
 
 

.................................................................  
a szervezet képviselőjének aláírása  

                                                                                                                                   p.h. 
 

 

 

A közművelődési megállapodás/támogatási szerződés 8. sz. melléklete 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  
személyes adatok kezeléséhez 

 
Adatkezelő megnevezése: 
Adatkezelő megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Adatkezelő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
Adatkezelő elérhetősége: adatvedelem@nyiregyhaza.hu; telefon: 06 42/524-524 
Adatkezelő képviselője: Dr. Kovács Ferenc polgármester 
 
Alulírott ………………………………………………………….. hozzájárulok, hogy személyes adataimat a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a …………………………… kérelem/pályázat elbírálása 
során kezelje. 
 
Az adatkezelés célja: a benyújtott pályázat/kérelem alapján a döntés meghozatala, szerződés 
létrehozása, tartalmának meghatározása, tájékoztatás nyújtása 
 
Az adatkezelés jogalapja: jelen adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul 
 
A kezelt adatok köre: az érintett neve, lakóhelye, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma, anyja 
neve, adóazonosító száma 
 
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig 
 
Az adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon 
 
Az érintettek jogainak érvényesítése: 
Az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben (Infotv.) meghatározottak szerint megilleti a jog, hogy: 

- személyes adatai kezeléséről az adatkezelést megkezdését 
megelőzően tájékoztatást kapjon, 

- kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő 
információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, 

- kérheti adatainak helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés 
korlátozását, illetve az adatok törlését.  

 
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak. 

mailto:adatvedelem@nyiregyhaza.hu


  

 
Az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének felülvizsgálata céljából a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál vizsgálata kezdeményezhető. A Hatóság a panaszokat csak abban az 
esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejelentését megelőzően már megkereste az 
Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
honlap: http://www.naih.hu 
telefon: 06 1 391-1400 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint a jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben 
az Adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz 
fordulhat. Az ügyben a bíróság soron kívül ár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakó- vagy 
tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kell megindítani. 
 
 
Kijelentem, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozatot önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. 
 
 
 
Nyíregyháza, 20………………………………………….. 
 
 
         ……………………………………………
                              aláírás 
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   A közművelődési megállapodás/támogatási szerződés 9. sz. melléklete 

 

E L S Z Á M O L Á S I  T Á B L Á Z A T 

 

Szervezet/magánszemély neve:  

Támogatási szerződés/közműv. megállapodás 
iktatási száma: 

 

Feladat megnevezése:  

Szerződés szerinti támogatási 
összeg/finanszírozási forrás: 

 

Az elszámolás módja (az ÁFA-levonási 
nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó) 

Bruttó 

Nettó 

 

Sorszám Bizonylatszám 
Számla 

kiállítója 
Megnevezés/ 
Felhasználás 

Teljesítés 
időpontja 

Kifizetés 
dátuma 

Számla 
nettó 

összege 

Számla 
bruttó 

összege 

Elszámolni 
kívánt 
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/magánszemélynél megtalálhatóak. 

 

Az elszámolás kelte: ....................................................... 

 

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

                                                                                              a képviseletre jogosult személy aláírása 

                                                                                                                     P. H. 

 

Az elszámolást szakmai jogosultság és összegszerűség szempontjából ellenőrizte: 

 

Nyíregyháza, 20………………………. 

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

                                                                                                az ellenőrzést végző aláírása    

 

 

 



  

 

 

 

 

 

                          

 

                                                            

Beszámoló 
 

pénzügyi beszámoló 
 

2……….. ÉV 
 

 
Támogatási 
szerződés/közművelődési 
megállapodás száma: 
 

                                        

Támogatott/Feladatellátó neve: 
 

 

Támogatás/Feladatellátás 
időtartalma: 
 

 

 
1. Termék / Szolgáltatás megnevezése 

sz  
 

összeg  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    



  

 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

                                                                   Termék / Szolgáltatás      összesen 
 

 

1. Személyi költségek 

sz  
 

összeg  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

                                                                           Személyi költségek összesen 
 

 

2. Egyéb költségek (nevesítve) 

sz  
 

összeg  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

                                                                               Egyéb költségek összesen 
 

 

  
 

 Támogatási szerződés/feladatellátási szerződés összege 
 

 

 Felhasznált támogatás/összeg 
 

 

Megjegyzés: 
 
 



  

Kelt: 
 
 
 

 

 

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/Feladatellátó adatai: 
A támogatási 
szerződés/közművelődési 
megállapodás száma 

 

 

Támogatott/Feladatellátó neve 

 

 

Székhelye/lakcíme 

 

 

Levelezési címe 

 

 

Hivatalos képviselő neve 

 

 

Telefonszáma (vezetékes vagy 
mobil) 

 

 

Kapcsolattartó neve, 
telefonszáma 

 



  

 

E-mail címe 

 

 

 
1. Eredeti célok a pályázatban/kérelemben/megállapodás 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 

 

 

 

    

     

 
 

4. Kérjük, fejtsék ki részletesen a támogatás/közművelődési feladat 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 aláírása/Feladatellátó hivatalos képviselőjének aláírása: 

 

                                                              PH. 

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

 


	KÖZGYŰLÉSÉNEK



