
MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete 

a civil szervezetek támogatásáról 

  

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország hely 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1) Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendeletben állapítja 

meg a helyi civil szervezetek támogatásának alapelveit és szabályait. 

(2) Az Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos célja a civil társadalom erősítése, a 

civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának segítése, az Önkormányzat és a 

civil szervezetek közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása a 

közfeladat hatékonyabb ellátása érdekében, valamint a civil szervezetek számára 

nyújtott támogatás átláthatóvá és ellenőrizhetővé tétele. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed Mosonszolnok község közigazgatási területén 

rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá 

tartozó civil szervezetekre, valamint a törvény hatálya alá nem tartozó, de községben 

tevékenykedő egyéb civil szerveződésekre: jogi személyekre, jogi személyiség nélküli 

társaságokra, alapítványra, közalapítványra és természetes személyre (továbbiakban 

együtt: civil szervezetek), amelyek Mosonszolnok község érdekében a 2 § (2) 

bekezdésében foglalt tevékenységet folytatják. 

(4) Nem tartozik a támogatottak körébe a politikai tevékenységet folytató szervezetek és 

a pártok. 

 

 

2. Az együttműködés megvalósulása 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat lehetőségeitől függően az 1. § (2) bekezdésben megfogalmazott 

célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek számára e rendelet keretei között 

az adott éves költségvetéséből pénzügyi és egyéb, nem pénzügyi támogatást biztosít. 



 

(2) Az Önkormányzat által támogatott tevékenységek: 

a) kulturális, közművelődési tevékenység, 

b) szociális tevékenység, karitatív tevékenység (időskorúk, hátrányos helyzetűek, 

nagycsaládosok, rendkívüli élethelyzetbe kerültek segítése stb.), 

c) egészségmegőrzés, egészségfejlesztés 

d) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 

e) ismeretterjesztés, 

f) természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem 

g) gyermek- és ifjúságvédelem, 

h) közrend, köztisztaság, közbiztonság védelme, 

i) a települési tűzbiztonság védelme, megelőzés, felvilágosítás, oktatás 

j) sporttevékenységek: szabadidős, rekreációs, tömegsport, versenysport, egyéb 

sporttevékenység 

k) hagyományápolás és –terjesztés, 

l) egyes foglalkozások, szakmák, hivatások szakmai csoportközössége, mely a 

község érdekében tevékenykedik. 

 

 

3. A támogatás feltétele, módja 

 

3.§ 

 

(1) Az Önkormányzat nem pénzbeli támogatást nyújt a mosonszolnoki civil 

szervezetek számára az intézményei, és a tulajdonában lévő épületei, ingatlanjai 

útján, amelyek számos civil szervezet székhelyei, működésük színterei. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt intézményi támogatást az Önkormányzat elsősorban a 

Művelődési Ház Integrált Közösségi Szolgáltató Tér rendelkezésre bocsátásával 

biztosítja a Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és 

nyitva tartása figyelembe vételével. 

(3) Azon civil szervezetek részére, amelyek sajátos működésükből, tevékenységükből 

kifolyólag más önkormányzati ingatlan használatát igénylik, az Önkormányzattal 

külön szerződést kötnek a támogatás formájáról, feltételeiről. 

 

4.§ 

 

(1) Az Önkormányzat a helyi civil tevékenység pénzbeli támogatására az éves 

költségvetésében keretet biztosít. 



(2) A civil szervezetek számára az (1) bekezdésben meghatározott támogatás 

vissza nem térítendő támogatásként, elszámolási kötelezettséggel nyújtható egyrészt 

pályázati eljárás nélkül elsősorban a szervezetek működéséhez a képviselő-testület 

egyedi döntése alapján, másrészt pályázati eljárás alapján nevesített céllal.  

 

 

5.§ 

 

(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott pénzbeli támogatási keret 

pályázat útján megszerezhető részére a pályázati lap mintáját az 1. melléklet 

tartalmazza. 

(2) A pályázatnak benyújtási határideje nincs, azt folyamatosan, az igények felmerülése 

után be lehet nyújtani a Képviselő-testülethez. 

(3) A Képviselő-testület a pályázatok elbírálásáról a soron következő ülésén dönt.  

 

6.§ 

 

(1) Nem részesíthető semmiféle pénzbeli támogatásban az a civil szervezet, amely az 

előző évi önkormányzati támogatásról a támogatási szerződésben meghatározott 

időpontig nem számolt el. 

(2) Azoknál a civil szervezeteknél, közalapítványnál, ahol a munka, vagy a tevékenység 

folyamatos kiadással jár, ott az elszámolásig időarányos előleg igényelhető.  

 

7.§ 

 

(1) Az Önkormányzat nevében a polgármester a pénzbeli támogatás felhasználására 

támogatási szerződést köt a támogatást igénybe vevővel. 

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell legalább: 

a) a szerződő felek megnevezését, címét, képviselőjét, 

b) a támogatás összegét, 

c) a támogatás célját, 

d) a támogatás feltételeit, 

e) a támogatás felhasználásának módját és határidejét, 

f) az elszámolási kötelezettséget. 

(3) Az Önkormányzat a támogatási szerződéseket a honlapján közzéteszi. 

(4) A támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a következő év február 28-ig 

köteles az Önkormányzatnak elszámolást benyújtani, valamint minden évben egyszer 

a Képviselő-testület felkérése alapján az általa végzett civil tevékenységről a 

Képviselő-testület ülésén beszámolót tartani. 

 

 



 

4. Záró rendelkezés 

8.§ 

 

A rendelet 2015. március 15-én lép hatályba. 

Mosonszolnok, 2015. február 3. 

 

 

  Török Sándor     Gálné dr. Takács Eszter 
  polgármester      jegyző 
 
 
 
Záradék: Kihirdetve! 2015. február 12. 
 
 
        Gálné dr. Takács Eszter 
            jegyző 


