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55/2004. (XII. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete – 
élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében kapott eredeti 
felhatalmazással –, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(5) bekezdésében, valamint 16. § (1) bekezdésében foglaltakra – a civil szervezetek pénzügyi 
támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 

Általános rendelkezések 

1. § (1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri 
kapcsolatok kialakítására törekszik a kerület polgárainak önszerveződő közösségeivel. 

(2) Az önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt 
hatását, és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, a 
szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a 
sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és 
vagyonvédelem, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét. 

(3) Az önkormányzat, anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg is támogatja az 
önkormányzat közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő – civil 
szervezetek programjait és működését. 

(4) Az esélyegyenlőség alapján az önkormányzat a civil szervezetek részére a pénzügyi 
támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek mellett biztosítja. 

A rendelet célja 

2. § E rendelet célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az 
önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok 
hatékonyabb ellátása. 

A rendelet hatálya 

3. §  (1) E rendelet alkalmazásában civil szervezet: 
a) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel 

rendelkező társadalmi szervezet, szövetség (kivéve: párt, munkaadói és munkavállalói 
érdekképviseleti szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító társaság, magánnyugdíj-pénztár, 
egyház), 

b) a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött alapítvány, 
c) jogi személyiséggel nem rendelkező civil közösség (klub, baráti kör stb).  

(2) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezetek: 
a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy 

évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen 
folytatják, 



A L A P R E N D E L E T 

 

 
 

2 

b) azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat 
kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő 
tevékenységüket ténylegesen folytatják, 

c) azon jogi személyiség nélküli civil közösségek (klubok, baráti körök stb.), amelyek 
legalább három éve – dokumentálhatóan – folyamatosan működnek, és stabil 
taglétszámmal rendelkeznek, feltéve mindhárom esetben, hogy a támogatható civil 
szervezetek (egyesületek, alapítványok, civil közösségek) kerülethez kapcsolódó vagy 
kerületi lakosokat érintő programokat szerveznek, az önkormányzat közigazgatási területén 
belül székhellyel rendelkeznek, illetve helyi szervezetük az önkormányzat közigazgatási 
területén belül működik, és a Polgármesteri Hivatal internetes civil adatbázisában – 
elektronikusan is – nyilvántartásukat kérték. 
(3) Az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek csak abban az esetben 

részesülhetnek támogatásban, ha az intézményi feladat megszervezésén, finanszírozásán túl a 
lakosság számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak. 

(4) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat kötelezően vagy önként vállalt 
feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás, 
valamint másfajta együttműködési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek, valamint 
a sportegyesületek támogatására. 

A támogatás feltételei 

4. § (1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan pártpolitikától mentes, közhasznú feladat 
ellátására kívánja fordítani, amely a kerület lakosságának érdekeit szolgálja. 

(2) A pályázati eljárást a civil alap alábbi kereteinek felhasználása során kell alkalmazni: 
a) a civil szervezetek működési támogatására elkülönített keret,  
b) a civil szervezetek (4) bekezdésben meghatározott tevékenységi köreinek, ennek 

megfelelő programjainak támogatására elkülönített keret. 
(3) A civil alap rendelkezésére álló források legalább ötven százalékát a civil szervezetek 

(2) bekezdés a) pontja szerinti működési támogatására kell fordítani. 
(4) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek a következők: 

a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, 

b) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
c) tudományos tevékenység, kutatás, 
d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
e) kulturális tevékenység, 
f) kulturális örökség megóvása, 
g) műemlékvédelem, 
h) természetvédelem, állatvédelem, 
i) környezetvédelem, 
j) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
k) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
l) emberi és állampolgári jogok védelme, 
m) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 
n) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 
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o) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-
elhárítás, 

p) fogyasztóvédelem, 
q) rehabilitációs foglalkoztatás, 
r) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, 
s) euroatlanti integráció elősegítése, 
t) közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető - szolgáltatások; 
u) ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 
v) a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. 
(5) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre 

kívánja felhasználni. 

A támogatás forrása 

5. § (1) Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön rovaton elkülönített civil 
alapból biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi 
támogatás keretösszegét. 

(1) A polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott általános 
tartalékkerete terhére – különösen indokolt esetben – kérelemre, a civil szervezet részére 
pályázaton kívül e rendelet 4.§ (2) bekezdés a.)-b.) pontjaiban meghatározott célokra vissza 
nem térítendő támogatást nyújthat.  

A pályázat 

6. § (1) Civil szervezet pénzügyi támogatást e rendelet keretei között, pályázat benyújtásával 
igényelhet. 

(2) A pályázatot a Polgármester a költségvetés elfogadását követően a Testületi, Ügyrendi 
és Koordinációs Bizottság véleményének figyelembe vételével írja ki, és határozza meg a 
részletes pályázati feltételeket. 

(3) A pénzügyi támogatást igénylő civil szervezet egyidejűleg a 4. §-ban meghatározott 
egy vagy több tevékenység önkormányzati támogatására is pályázhat. 

(4) Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a 
pályázati kiírásban meghatározott határidőre.  
7. § (1) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot az 1. mellékletben található pályázati 

adatlapon a polgármesterhez kell benyújtani (Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1184 Bp., Üllői út 400.) 

(2) A pályázathoz kötelező mellékletként csatolni kell: 
a) a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős bírósági végzésnek 30 napnál nem 

régebbi, hitelesített másolatát, 
b) a hatályos alapító okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolatát, 
c) székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól 

kiállított kivonatát, 
d) a civil szervezet döntéshozó szerve (közgyűlés, kuratórium) üléséről készült azon 

jegyzőkönyv vagy határozati kivonat másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó 
döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza, 
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e) amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban is részesült, az erről szóló 
határozat másolatát, 

f) a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által hitelesített másolatát, 
g) pályázó közhasznúsági jelentése, illetve ennek hiányában azonos adattartalmú 

dokumentáció, 
h) közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésnek 30 napnál nem régebbi, 

hitelesített másolatát, 
i) Budapest XVIII. kerületi civil nyilvántartás adatlapjának kitöltött példányát. 

(3) A (2) bekezdés h) pontjában meghatározott mellékletet csak a közhasznú, illetve 
kiemelkedően közhasznú szervezeteknek, a (2) bekezdés i) pontjában meghatározott 
mellékletet pedig csak az önkormányzatnál még nem regisztrált szervezeteknek kell csatolniuk.   

(4) Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatásban, melynek során (2) 
bekezdés a)-b), valamint h)-i) pontjaiban szereplő dokumentumokat már benyújtotta és 
azokban az előző támogatás óta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentumok 
benyújtása – a pályázó kérésére – mellőzhető. 

(5) A jogi személyiséggel nem rendelkező civil közösség a (2) bekezdés a)-c) pontjaiban 
meghatározott mellékletek csatolása alól mentesül, az  f) pont szerinti melléklet esetében a civil 
közösség képviselőjének banki aláírási kivonata értendő.  

(6) A pályázat hiányos benyújtása esetén a polgármester a folyamodó civil szervezetet 
írásban felhívja, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 munkanapon belül pótolja. 
Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem végzi el, támogatás iránti kérelmét 
a polgármester elutasítja. 

A pályázati döntés előkészítése 

8. § (1) A polgármestert a pályázatok szakmailag megalapozott elbírálásának előkészítésében 
tíztagú tanácsadó kollégium támogatja.  

(2) A tanácsadó kollégium kilenc tagját a civil kerekasztal műhelyei – műhelyenkénti 
konszenzussal – delegálják, tizedik tagja az önkormányzat civil referense. A tanácsadó 
kollégium delegált tagjainak megbízatása a kerekasztal megbízatásának megszűnéséig tart. 

 (3) A tanácsadó kollégium tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének, 
szakmai gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálatára, a támogatási összeg ajánlására, 
illetve az elszámolás véleményezésére terjed ki. 

(4) A tanácsadó kollégium a civil szervezet képviselőjét meghallgathatja, és kérheti a 
pályázat indokolásának kiegészítését is. 

(5) A tanácsadó kollégiumi tagságért díjazás nem jár. 
(6) A pályázati kérelem elbírálását megelőzően a polgármester a tanácsadó kollégium, 

illetve a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság véleményét kikéri.  

A pályázat elbírálása 

9. §  (1) A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a polgármester dönt.  
(2) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza: 

a) a támogatás felhasználásának célját,  
b) a támogatás átutalásának módját, 
c) a támogatás elszámolásának határidejét, 
d) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének határidejét.  



A L A P R E N D E L E T 

 

 
 

5 

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása 

10. § (1) A támogatási szerződés aláírását követően az önkormányzat a támogatás összegét a 
civil szervezet számlájára 15 munkanapon belül átutalja. 

(2) A támogatás csak a pályázati kiírásban meghatározott célra használható fel. 
(3) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben 

meghatározott módon és az ott meghatározott határidőig köteles elszámolni. 
(4) A polgármester a civil alapból kapott támogatásokról és a civil alap felhasználásáról 

évente egy alkalommal tájékoztatja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot.  
(5) A támogatás felhasználását az önkormányzat ellenőrzi.  
(6) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét a támogatási szerződésben 

meghatározott határidőig nem vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottság javaslatot tesz a polgármesternek a támogatás azonnali 
visszafizetésének előírására. 

(7) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban minimum 1, maximum 5 évig az a civil 
szervezet, amely: 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, és ezt a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozatba foglalta, 

b) a kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel. 
(8) Azonnali visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem adható. 
(9) A támogatás felhasználására meghatározott határidőt kérelemre, egy alkalommal a 

polgármester legkésőbb a költségvetési év utolsó hónapjának 15. napjáig meghosszabbíthatja. 

A pályáztatás nyilvánossága 

11. § A polgármester a civil szervezet részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott 
célokról a döntést követő 30 napon belül az önkormányzat internetes honlapján és a Városkép 
újságban tájékoztatót tesz közzé. Az interneten közzétett adatoknak a közzétételtől számított 5 
évig elérhetőeknek kell lenniük. 

Záró rendelkezés 

12. § E rendelet 2005. január 1-én lép hatályba. 
Budapest, 2004. december 16. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

Általános indokolás 

A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotását általában a 
civil szervezetek súlyának, szerepének országos és helyi szinten történő felértékelődése, 
konkrétan pedig a kerület által elfogadott civil koncepció tette szükségessé. Az önkormányzat 
célja a kerületben, a kerületért, egyes településrészekért, az itt élő lakosokért tevékenykedő 
civil szervezetek és civil közösségek munkájának segítése, működésük, tevékenységük anyagi 
eszközök útján való támogatása.  
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz: Az önkormányzat elismeri a civil szervezetek szerepének fontosságát, és 
támogatásuk szükségességét, velük partneri kapcsolatok kialakítására törekszik, és 
támogatásukat azonos feltételek között biztosítja.  

A 2. §-hoz: A rendelet meghatározza a civil szervezetek támogatásának célját. 
A 3. §-hoz: A rendelet meghatározza a civil szervezet fogalmát és a támogatható civil 

szervezet fogalmát. Az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek támogatásának 
feltétele a lakosság számára elérhető szolgáltatások nyújtása. Nem tartoznak a rendelet hatálya 
alá az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatát ellátó szervezetekkel kötött 
megállapodások.  

A 4. §-hoz: A rendelet a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 
rendelkezései alapján kizárja a civil alapból folyósított támogatásokból a közvetlen politikai 
tevékenységet folytató civil szervezeteket, valamint e törvényre figyelemmel meghatározza a 
támogatásban részesíthető tevékenységek körét. A paragrafus rendelkezik a civil alap működési 
és céltámogatási keretre osztásáról, valamint – a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi 
L. törvényre tekintettel – a két keret megosztásának egymáshoz viszonyított arányáról. 

Az 5. §-hoz: A rendelet meghatározza a civil alap fogalmát, és biztosítja a polgármesternek 
azt a lehetőséget, hogy indokolt esetben általános tartalékkerete terhére a 4. §-ban 
meghatározott tevékenységekre a civil szerveteknek támogatást biztosítson.  

A 6-9. §-hoz: A rendelet szabályozza a pályázati eljárást, és a pályázat benyújtásának 
feltételeit, a csatolandó mellékletek körét. A pályázatokat a polgármester bírálja el, a döntés 
előkészítésébe a kerületi civil szervezeteket tömörítő civil kerekasztal által delegált 
személyeket, a civil referenst, valamint a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottságot is 
bevonja.      

A 10-11. §-hoz: A rendelet – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
rendelkezéseire figyelemmel – meghatározza az elszámolás szabályait. Az eljárásban a 
polgármester mellett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság is szerepet kap. A közpénzek 
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és 
ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. XXIV. 
törvénynek megfelelően a 11. § rendelkezik az elnyert támogatások nyomtatott és elektronikus 
formában való közzétételéről.  
Budapest, 2004. december 16. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. december 21. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
A Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere által a …/… (….) 

önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján meghirdetett, a civil alapból folyósított  

pénzügyi támogatás elnyerésére 

 

 

 

 

1. A pályázó szervezet adatai 
 
 
A szervezet megnevezése:  
 
 

 

A szervezet székhelye: 
 
 

 

A szervezet levelezési címe:  
 
 

 

A szervezet képviselőjének 
neve: 
  
 

 

A szervezet képviselőjének 
elérhetősége:  
(telefon, fax, emil) 

 

A program szervezőjének neve, 
elérhetősége (cím, telefon, e-
mail): 

 

A pályázó szervezet pénzintézeti 
számlaszáma: 
 

 

 

2. A pályázat tartalma 
 
A pályázat jogcíme:  
 

 

A kérelmezett támogatás 
összege:  
 
 

 

A pályázat sorszáma 
(az Önkormányzat tölti ki): 
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A megvalósítás helyszíne:  
 
Időpont/időtartam: 

 

A program hatósugara (kérjük a megfelelőt aláhúzni!): 
       iskolai/intézményi,     kerületi,     térségi,    fővárosi,     regionális,     országos 

 
A megvalósítandó cél 
felhasználásának rövid leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A résztvevők várható létszáma: 
 

 

A megvalósítandó cél eléréséhez 
rendelkezésre álló 
pénzeszközök/állóeszközök: 
 
 
 
 
 
 

 

A pályázathoz csatolt 
mellékletek megnevezése, 
száma: 
 
 
 

 

Egyéb megjegyzés: 
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3. Költségvetés (e Ft) 
Megnevezés Összesen Saját forrás Egyéb Igényelt  

I. Személyi költségek 
(munkabér + járulékai, 
megbízási díjak, tiszteletdíjak) 
 
 

 

    

     
II. Működési költségek 
(helyiségbérlet, telefon, posta, 
úti kts. stb) 
 
 
 
 
 

    

     
III. Eszköz (beruházás) 
 
 
 
  

    

IV. Egyéb (megnevezve) 
 
 

    

Mindösszesen:     
(A kért támogatás felhasználási tervét külön kérjük mellékelni.) 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak, és a 

Budapest XVIII. kerületi Önkormányzattól kapott korábbi támogatásokkal elszámoltam. 
 

Budapest, ……………. 
 

P.H. 
 

…………………………………… 
aláírás (képviselő) 

 
 
 
 


