Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2005 (V. 30.) önkormányzati rendelete
a Szent András Pályázatról
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete - élve a Magyar Köztársaság
Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással -, figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (5)
bekezdésében valamint 16. § (1) bekezdésében foglaltakra - a helyi közcélú kezdeményezések
pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja, alapelvei
1. §
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a
tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó magyar és külföldi állampolgárok,
gazdasági szervezetek végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok
közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra
rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása,
szórakozása, sportolása érdekében.
2. §
Az 1. §-ban foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves
költségvetéséről szóló rendeletében - a település anyagi lehetőségeitől függően - keretet
állapít meg a közcélú kezdeményezések pénzügyi támogatásának céljára, s a keret
felhasználásáról való döntés megfelelő előkészítése, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
bevezeti a pályázati rendszert, melynek feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében
szabályozza.
3. §1
E rendelet alkalmazásában közcélú kezdeményezésnek minősülnek azok a kezdeményezések,
amelyek célja többek között a település fejlesztése, szépítése, a környezet- és
természetvédelem, rászorulók támogatása, a foglalkoztatás, a kultúra és a hagyományok
ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása, gyermek-, és
ifjúságvédelem, valamint hasonló jellegű kisebbségi célkitűzések támogatása.
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A pályázók köre
4. §
(1) A közcélú kezdeményezések pénzügyi támogatása iránt pályázatot nyújthatnak be:
a) a Hidegség község területén állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, lakóingatlannal
rendelkező magyar és külföldi állampolgárok, illetve ezek közösségei,
b) azon gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, akik az önkormányzat illetékességi
területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkeznek,
c) bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely az önkormányzat illetékességi
területén bejegyzett székhellyel rendelkezik.
(2)2 A Hidegség-Fertőboz Körjegyzőség köztisztviselői a pályázaton nem vehetnek részt.
A pályázatok benyújtása
5. §
(1) A közcélú kezdeményezések pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás)
iránti pályázatokat írásban, az 1. számú mellékletben szereplő Pályázati Adatlapon a 2
Hidegség-Fertőboz Körjegyzőséghez (9491, Hidegség, Petőfi S. u. 1.) kell benyújtani a
tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő 60 napon belül.
(2) A pályázathoz minden pályázónak csatolni kell:
a) a megpályázni kívánt közcélú kezdeményezés leírását,
b) a megpályázott összeg felhasználásának tervezetét, ütemezését, részletes költségvetést,
(árajánlat)
c) a pályázó által vállalt önrész rendelkezésre állását bizonyító bankszámlakivonatot, 3
(amennyiben az önrész társadalmi munka, természetbeni forma, akkor nem kell
csatolni)
4

d) amennyiben a pályázó az előző évben is részesült támogatásban, az előző évi támogatás
felhasználásáról szóló bizonylatok másolatát, vagy a képviselő-testület határozatának
másolatát, hogy a pályázat elszámolását jóváhagyta.
(3) Egyesületek, alapítványok a pályázathoz csatolni kötelesek az előző évi tevékenységükről
szóló beszámolót, különös tekintettel az általuk végzett feladatokra, elért eredményekre.
(4) 5 A pályázat benyújtásakor a pályázónak önrészt kell vállalnia, aminek mértéke a
beruházás 5 %-a. Az önrész társadalmi munkaként, természetbeni formában is elismerhető.
(5) A pályázatokat magyar és német nyelven lehet benyújtani a
Körjegyzőséghez.
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A beérkezett pályázatok véleményezése
6. §
(1) A beérkezett pályázatokat - a pályázati határidő elteltét követő 30 napon belül – a jegyző
megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetőleg annak
összegére. A jegyző köteles valamennyi pályázatot –minősítéssel együtt- felterjeszteni a
Képviselő-testület elé.
(2) A jegyző vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a pályázat mennyiben közérdekű,
illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja és szakmai
szempontból mennyiben megvalósítható.
(3) A jegyző vizsgálata pénzügyi tekintetben arra terjed ki, hogy
a) a pályázó az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e;
b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához az igényelt támogatás összegét is
figyelembe véve rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel.
(4) A jegyző köteles vizsgálni, hogy a pályázó a pályázatához csatolta-e a 5. § (2)-(4)
bekezdés szerinti mellékleteket. Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a
pályázót írásban kell felhívni arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül a
hiányt pótolja. Azt a pályázatot, melynek kiegészítését a pályázó felhívás ellenére sem végzi
el, elbírálás céljából nem lehet a képviselő-testület elé terjeszteni.

A pályázatok elbírálása
7. §
(1) A jegyző által véleményezett pályázatok képviselő-testület elé terjesztéséről a
polgármester gondoskodik.
(2) A pénzügyi támogatások megállapítása során a képviselő-testület előnyben részesíti azt a
pályázatot, amely
6
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a) a képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletében meghatározott kiemelt
prioritású tárgykörben nyújtották be.
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(3) A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület döntéséből ki van zárva az a képviselő,
aki az adott évben maga, vagy akinek közeli hozzátartozója pályázatot nyújtott be. A közeli
hozzátartozó fogalmán a Ptk. 685. § b) pontja szerinti fogalom értendő. A pályázatok
elbírálásához minimum 3 –kizárással nem érintett- képviselő szükséges. Ha nincs legalább 3
olyan képviselő, aki a pályázatok elbírálásából maga, vagy közeli hozzátartozója révén ne
lenne érintett, a pályázatok elbírálásában valamennyi képviselő részt vehet, de ekkor
valamennyi –a nem a képviselők, illetve közeli hozzátartozóik által benyújtott- pályázat
előnyt élvez az elbíráláskor.
(4) Amennyiben a Kisebbségi Önkormányzat is támogatja anyagiakkal a pályázat kiírását, a
Kisebbségi Önkormányzat egy képviselője is teljes jogú tagként részt vehet a testület ülésén a
pályázatok elbírálásában. A pályázatok elbírálásakor a Kisebbségi Önkormányzat által
delegált tag jogai és kötelezettségei azonosak a települési képviselőkével.
(5) A képviselő-testület a támogatások odaítélése során köteles a rendelkezésre álló forrásokat
arányosan megosztani a pályázók között. Ennek során a képviselő-testület lehetőleg legalább
egy-egy pályázatot támogat a különböző önrész-kategóriák szerint benyújtott pályázatokból.
(6) A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázatok esetében a
támogatás összegét a pályázó által igényelt összegnél kisebb mértékben állapítsa meg.
(7) A képviselő-testület kedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról
szóló határozatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának végső időpontját, továbbá
azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. A támogatás felhasználására
nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás összegét a pályázó köteles
visszafizetni. Erre, a megállapításról szóló határozatban a pályázó figyelmét fel kell hívni.
(8) A képviselő-testületi döntés pályázókkal történő közléséről a polgármester gondoskodik.
8. §
A támogatásban részesülő pályázó a kapott támogatást csak a képviselő-testület által
meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak
akkor lehetséges, ha ehhez a képviselő-testület előzőleg hozzájárult.
9. §
(1) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az a pályázó,
a) akinek Hidegség Község Önkormányzata felé a pályázat elbírálásakor adó- vagy más
egyéb köztartozása van,
b) aki az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el,
c) aki az előző évben kapott támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül a
jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

A közcélú kezdeményezés megvalósítása
10. §
(1) A képviselő-testület által támogatott közcélú kezdeményezés megvalósítására a pályázó
jogosult.
(2) A pályázó felajánlhatja a pályázatában, hogy a közcélú kezdeményezést –az önrész
megfizetését követően- Hidegség Község Önkormányzata valósítsa meg. Ha a képviselőtestület ehhez hozzájárul, a kezdeményezés megvalósítására az Önkormányzat jogosult.
Ilyenkor a kezdeményezés megvalósítása során, és azt követően folyamatosan, az
Önkormányzat köteles feltüntetni, hogy a kezdeményezés a pályázó pénzügyi támogatásával,
és pályamunkája alapján valósul meg.
A pénzügyi támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása
11. §
A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a döntést követő 15
napon belül a 2 Hidegség-Fertőboz Körjegyzőség a pályázó folyószámlájára történő átutalással
gondoskodik.
12. §
(1) 8 A pályázó a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. E
kötelezettségét a kezdeményezés megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb a
következő évi Szent András pályázat képviselő-testület általi kiírásáig kell teljesíteni.
Amennyiben a támogatásról nem tud a pályázó elszámolni, úgy a fel nem használt (teljes vagy
maradék összeg) visszafizetésére köteles 30 napon belül.
(2) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok
másolatának benyújtásával teljesíthető.
(3) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a képviselő-testület a tárgyévre benyújtott
pályázatok elbírálásakor dönt.

(4) A támogatásnak azt a részét, amelyről az elszámolás során kiderül, hogy a pályázó nem a
benyújtott pályázatnak megfelelően, vagy nem arra a célra használta fel, a pályázó köteles az
elszámolást követő 30 napon belül az Önkormányzatnak visszafizetni. Amennyiben ezt a
pályázó nem teszi meg, az Önkormányzat jogosult a fenti összeget adók módjára behajtania.
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Egyéb rendelkezések
13. §
(1) A nyertes pályázók nevét, a közcélú kezdeményezés tárgyát, és a megállapított pénzügyi
támogatás összegét a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
(2) Ugyancsak közzé kell tenni azt, hogy a kapott támogatással a pályázó e rendelet
előírásainak megfelelően számolt-e el, s a felhasználás milyen célra történt.
(3) A közzétételről a polgármester gondoskodik. A (2) bekezdés szerinti közzététel határideje
a 12. § (3) bekezdését szerinti döntést követően 15 nap.
(4) A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy -a kiírást követően, de még az
elbírálást megelőzően- a pályázatot felfüggessze, azt visszavonja, annak tartalmát módosítsa,
illetőleg a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Záró rendelkezések
14. §
(1) A 2005. évre a képviselő-testület a közcélú kezdeményezések pénzügyi támogatására
500.000 Ft értékben állapít meg keretet, amelyet az általános tartalék terhére biztosít.
(2) A 2005. évre szóló pályázatokat e rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül
benyújtani.
(3) A Képviselő-testület a pályázatot a falu védőszentjéről, Szent Andrásról nevezi el.
(4) E rendelet 2005. június 1.-jén lép hatályba.
Kovács István
polgármester

dr. Pilz Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2005. május 31.-én.
dr. Pilz Tamás
jegyző

1. sz. melléklet

Pályázati adatlap
a Szent András Pályázathoz
A pályázó adatai:
A pályázó neve:
Jogállása (ha nem magánszemély):
Ország:
Cím (ir. szám, város, utca, házszám):
Telefonszám:

E-mail cím:

Fax:

A kapcsolattartó személy adatai (ha a pályázó nem magánszemély):
Név:
Cím (ir. szám, város, utca, házszám)
Telefonszám:
Tárgya

E-mail cím:

Fax:

A korábbi években benyújtott pályázatok
Év

A jelen pályázat költségvetése
A kért támogatás (Ft)

Elnyert összeg

Az önrész mértéke (Ft)

A számlakezelő pénzintézet megnevezése és címe:
Bankszámla száma:

A pályázathoz csatolni kell a következő mellékleteket:
a) a megpályázni kívánt közcélú kezdeményezés leírását,

b) a megpályázott összeg felhasználásának tervezetét, ütemezését, részletes költségvetést,
(árajánlatot),
c) 9 a pályázó által vállalt önrész rendelkezésre állását bizonyító bankszámlakivonatot
(amennyiben az önrész társadalmi munka, természetbeni forma, akkor nem kell csatolni),
d) amennyiben a pályázat nagyobb számú közösség igényeinek kielégítésére szolgál, a
közösség tagjainak nyilatkozatát a pályázat támogatásáról,
e) amennyiben a pályázó az előző évben is részesült támogatásban, az előző évi támogatás
felhasználásáról szóló bizonylatok másolatát, vagy a képviselő-testület határozatának
másolatát, hogy a pályázat elszámolását jóváhagyta,
f) egyesületek, alapítványok az előző évi tevékenységükről szóló beszámolót, különös
tekintettel az általuk végzett feladatokra, elért eredményekre.
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