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54/2005. (XII. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
55/2004.(XII.21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre
Önkormányzati rendelet módosításáról
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 szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az alaprendelet „A rendelet hatálya” cím 3. § (1) bekezdésének c) pontja helyére a
következő mondat lép: „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: civil
közösség)”.
(2) Az alaprendelet 3. § (2) bekezdésének számozása (3) bekezdésre változik.
(3) Az alaprendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyére a következő mondat lép: „azon
civil közösségek (klubok, baráti körök), amelyek a pályázat kiírását megelőzően legalább
három éve – dokumentálhatóan – folyamatosan működnek, és stabil taglétszámmal
rendelkeznek,”
(4) Az alaprendelet 3. § (3) bekezdése hatályát veszti.
(5) Az alaprendelet 3. § (4) bekezdésének számozása (6) bekezdésre változik. A bekezdés
szövege a következőképpen módosul: „Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az
önkormányzat kötelezően vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés,
közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek,
valamint a sportegyesületek sporttörvény alapján történő támogatására.”
(6) Az alaprendelet 3. §-a a nem helyi civil szervezetekről szóló (4) bekezdéssel egészül
ki a következő szöveggel: „Azon egyesületek és alapítványok, amelyeket a bíróság a
pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak vagy
alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és a kerülethez
kapcsolódó vagy kerületi lakosokat érintő programokat szerveznek, de az önkormányzat
közigazgatási területén belül székhellyel nem rendelkeznek, illetve nincs helyi szervezetük az
önkormányzat közigazgatási területén belül (nem helyi civil szervezetek), támogatást csak
abban az esetben kaphatnak, ha a Polgármesteri Hivatal internetes civil adatbázisában
nyilvántartásukat kérték.”
(7) Az alaprendelet 3. §-a a kötelezettségvállaló szervezetekről szóló (5) bekezdéssel
egészül ki: „E rendelet alkalmazásában kötelezettségvállaló szervezet: jogi személyiséggel
rendelkező civil szervezet (egyesület, alapítvány), önkormányzati intézmény, kerületi
egyház.”
2. § Az alaprendelet 4. § (3) bekezdése helyére a következő mondat lép: „A civil alap
rendelkezésére álló források legalább negyven százalékát a civil szervezetek (2) bekezdés a)
pontja szerinti működési támogatására kell fordítani.”
3. § (1) Az alaprendelet „A támogatás feltételei” címe a következő szövegű 5. §-sal egészül
ki:
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„5. § (1) Az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek kizárólag abban az
esetben részesülhetnek programtámogatásban, ha az adott programmal az intézményi
feladat megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság számára is elérhető szolgáltatást
nyújtanak. Az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek számára működési
támogatás csak a támogatásban részesített program költségeinek keretében, e költségek
húsz százalékáig (szervezési költség) számolható el.
(2) Az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodással rendelkező civil
szervezetek 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti működési támogatás iránti, illetve az
együttműködési megállapodás keretein kívül eső, 4. § (2) bekezdés b) pontján alapuló
programtámogatási kérelmeit a civil pályázati alapra kiírt pályázat keretében a
polgármester, együttműködési megállapodásban rögzített célok és feladatok
megvalósításához, illetve az ehhez szükséges fejlesztések elvégzéséhez igényelt támogatás
iránti, minden év március 1-ig a polgármesterhez benyújtott, kérelmeit évente egyszer a
képviselő-testület bírálja el.
(3) Az együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek kérelmeiket a 10. §ban meghatározottak szerint, pályázati űrlap és mellékleteik kitöltésével nyújthatják be.”
(2) Az alaprendelet „A támogatás feltételei” címe a következő szövegű 6. §-sal egészül
ki:
„6. § (1) A civil közösség pályázóknak pályázatukban kötelezettségvállaló szervezetet kell
megjelölniük. A pályázatért kötelezettséget vállaló szervezet a pályázó által a pályázatban
megjelölt, a pályázati program végrehajtására, a támogatás pályázó általi felhasználására
és elszámolására a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló jogi személy.
(2) A civil közösségek kérelmeit a civil közösség nevének és vezetője elérhetőségének
feltüntetése mellett a kötelezettséget vállaló szervezet nevében, a 10. §-ban
meghatározottak szerint kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a civil közösség és a
kötelezettségvállaló szervezet megállapodását is.”
(3) Az alaprendelet „A támogatás feltételei” címe a következő szövegű 7. §-sal egészül
ki:
„7. § (1) Nem helyi civil szervezet kérelméről – az illetékes szakbizottság és a kerekasztal
megfelelő műhelye véleményének kikérése után – a képviselő-testület dönt. Megfelelő
műhely hiányában a kérelmet az illetékes szakbizottság mellett a Civil Tanácsadó Testület
véleményezi.
(2) A nem helyi civil szervezetek támogatás iránti kérelmüket a 10. §-ban meghatározottak
szerint, pályázati űrlap és mellékleteik kitöltésével nyújthatják be.”
4. § Az alaprendelet „A támogatás forrása” cím 5. §-ának számozása 8. §-ra változik. Az
alaprendelet 5. §-ának szövege helyére a következő mondatok lépnek:
„8. § (1) Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön rovaton elkülönített civil
céltartalékból (továbbiakban: civil alap – költségvetési rendelet igazgatási szakfeladat tábla
tartalék sora, részletező tábla 2.2.) biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható, vissza nem
térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét.
(2) A 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a képviselő-testület által
megítélt támogatás forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott
„Igazgatás szakfeladat működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n kívülre” megnevezésű sor
terhére (részletező tábla 3.1.2.).
(3) A civil alap tíz százalékát tartalékként el kell különíteni. E tartalékból a polgármester
– 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.
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(4) A civil alap adott évben fel nem használt összegét a következő évi civil alap összegéhez
hozzá kell számítani.”
5. § (1) Az alaprendelet „A pályázat” cím 6. §-ának számozása 9. §-ra változik.
(2) Az alaprendelet 6. § (4) bekezdésének szövege a következő fordulattal egészül ki: „a
pályázat mellékleteit azonban ez esetben is csak egyszer kell becsatolni.”
6. § Az alaprendelet „A pályázat” cím 7. §-ának számozása 10. §-ra változik. A 7. §
szövege helyére a következő mondatok lépnek:
„10. § (1) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot az 1. sz. mellékletben található pályázati
űrlapon a polgármesterhez kell benyújtani (Budapest XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1184 Bp., Üllői út 400.)
(2) A pályázathoz kötelező mellékletként csatolni kell:
a) a hatályos alapító okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolatát,
b) székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól
kiállított, harminc napnál nem régebbi kivonatát,
c) 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,
d) amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban is részesült, az erről szóló
határozat másolatát,
e) a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által hitelesített, 30 napnál nem
régebbi másolatát,
f) a pályázat benyújtását megelőző évről szóló közhasznúsági jelentését, illetve ennek
hiányában azonos adattartalmú dokumentációt,
g) Budapest XVIII. kerületi civil nyilvántartás adatlapjának kitöltött példányát.
(3) A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott mellékletet csak a közhasznú, illetve
kiemelkedően közhasznú szervezeteknek kell csatolniuk.
(4) Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatásban, melynek során
(2) bekezdés a), valamint g) pontjaiban szereplő dokumentumokat már benyújtotta és
azokban az előző támogatás óta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentumok
benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére – mellőzhető.
(5) Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak bankszámlával rendelkező
szervezetet (számlatulajdonos szervezet) kell megjelölnie a pályázatban, amely a támogatási
összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező
kedvezményezett részére biztosítja. Ez esetben a pályázó és a számlatulajdonos szervezet
megállapodását is csatolni kell a pályázathoz.
(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.”
7. § (1) Az alaprendelet „A pályázati döntés előkészítése” cím 8. §-ának számozása 11. §-ra
változik.
(2) Az alaprendelet 8. § (2) bekezdésének második mondata helyére a következő mondat
lép: „A tanácsadó kollégium delegált tagjainak megbízatása a civil kerekasztal által
meghatározott ideig, de legkésőbb a kerekasztal megbízatásának megszűnéséig tart.”
8. § (1) Az alaprendelet „A pályázat elbírálása” cím 9.§-ának számozása 12.§-ra változik.
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(2) Az alaprendelet 9. § (1) bekezdésének szövege helyére a következő mondat lép: „A
civil szervezet pénzügyi támogatásáról a polgármester dönt; döntéséről 8 munkanapon belül
az érintettet írásban értesíti.”
(3) Az alaprendelet 9. § (2) bekezdésének szövege helyére a következő szöveg lép:
„(2) A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely
tartalmazza:
a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,
b) a támogatás átutalásának módját,
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét,
d)az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét.”
9. § (1) Az alaprendelet „A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása” cím 10. §ának számozása 13. §-ra változik.
(2) Az alaprendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő mondat lép: „A támogatás
kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.”
(3) Az alaprendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő mondat lép: „A polgármester
a civil alapból kapott támogatásokról és a civil alap felhasználásáról a pályázati
elszámolásokat követően tájékoztatja a Pénzügyi-, Költségvetési és Közbeszerzési
Bizottságot.”
(4) Az alaprendelet 10. § (5) bekezdése hatályát veszti.
(5) Az alaprendelet 10. § (7) bekezdésének szövege helyére a következő szöveg lép:
a) Vissza kell fizetni a kapott pénzügyi támogatást a Pénzügyi-, Költségvetési és
Közbeszerzési Bizottság döntése alapján, amennyiben
aa) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,
ab) a kapott támogatást a támogatási céltól eltérően használta fel,
ac) a támogatási szerződésben foglalt értesítési és együttműködési kötelezettségének
nem tett eleget.”
b) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban a Pénzügyi Költségvetési és Közbeszerzési
Bizottság határozata alapján minimum egy, maximum öt évig az a civil szervezet, amely
ba) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,
bb) a kapott támogatást a támogatási céltól eltérően használta fel,
bc) a támogatási szerződésben foglalt értesítési és együttműködési kötelezettségének
nem tett eleget.”
10. § Az alaprendelet „Az elektronikus ügyintézés biztosítása a pályázati eljárásban” címmel
és az ezzel kapcsolatos szabályozást tartalmazó 14. §-sal egészül ki:
„14. § (1) A 10. § (1) bekezdésében foglalt pályázati űrlap, illetve a 10.§ (4) bekezdésében
említett mentesítés iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható a civilpalyazat@bp18.hu
címre. Amennyiben a pályázó pályázatát elektronikus úton nyújtja be, a pályázati űrlapon
meg kell jelölnie a kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levél címét.
(2) A pályázó írásbeli kérésére a pályázattal kapcsolatos egyes eljárási cselekményekről a
– nyomtatott forma mellett – elektronikus úton is küldhető értesítés.
(3) A pályázó írásbeli kérésére a pályázatról, a pályázattal kapcsolatos egyes eljárási
cselekményekről a – nyomtatott forma mellett – szöveges üzenetküldési szolgáltatás (sms)
útján is küldhető értesítés.”
11. § Az alaprendelet „A pályáztatás nyilvánossága” cím 11. §-ának számozása 15. §-ra
változik. Az alaprendelet 11. §-a helyére a következő mondatok lépnek:
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„15. § (1) A polgármester a civil szervezetek részére biztosított támogatásról, valamint a
támogatott célokról a döntést követő 15 napon belül az önkormányzat internetes honlapján
tájékoztatót tesz közzé. Az interneten közzétett adatoknak a közzétételtől számított 5 évig
elérhetőeknek kell lenniük.
(2) A támogatásban részesített, civil szervezetek által szervezett programokról a
támogatási szerződésnek megfelelően készített és a Városkép szerkesztőségének
megküldött beszámolókat, fényképeket az önkormányzat internetes honlapján közzéteszi.”
12. § Az alaprendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. mellékletében található
pályázati űrlap lép.
13. § (1) Az alaprendelet jelen rendelet módosításai által nem érintett részei hatályban
maradnak.
(2) E rendelet 1-9., valamint 11-12. §-ai 2006. január 1-én, 10. §-a 2006. szeptember 1-én
lépnek hatályba.
Budapest, 2005. december 1.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás
A rendelet megalkotását a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004.
(XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lépése óta eltelt idő alatt kialakult gyakorlati
megoldásoknak az alaprendeletbe történő beépítése tette szükségessé. Az önkormányzat célja,
hogy a kerületben, a kerületért, egyes településrészekért, az itt élő lakosokért tevékenykedő
civil szervezetek és civil közösségek minél nagyobb számban és minél egyszerűbben
nyújthassanak be pályázatokat működésükhöz, céljaik megvalósításához.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz: a rendelkezés meghatározza a nem helyi civil szervezet és a
kötelezettségvállaló szervezet fogalmát. Kötelezettségvállaló szervezetnek minősül – a
kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján – a kerületi egyház is.
A 2. §-hoz: a rendelkezés meghatározza a Civil Alap rendelkezésére álló forrásokból
működési, illetve programtámogatási célra fordított összegek egymáshoz viszonyított arányát.
A 3. §-hoz: a rendelkezés meghatározza az intézményhez kötődő egyesületek,
alapítványok, az együttműködési szerződéssel rendelkező, valamint a nem helyi civil
szervezetek és a civil közösségek támogatásának feltételeit.
A 4. §-hoz: a rendelkezés meghatározza a civil alap fogalmát, és biztosítja a
polgármesternek azt a lehetőséget, hogy indokolt esetben a 4. §-ban meghatározott
tevékenységekre a civil szerveteknek támogatást biztosítson. A paragrafus rendelkezik a Civil
Alap adott évi pályázatai során fel nem használt pénzösszegek következő évre való átviteléről.
Az 5. §-hoz: a rendelkezés rendezi a pályázat benyújtásának feltételeit, és meghatározza a
pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek körét.
A 6. §-hoz: a rendelkezés a civil delegáltak megbízatásának megszűntét a Civil Kerekasztal
által kialakított gyakorlatnak megfelelően rendezi.
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A 7. §-hoz: a paragrafus tartalmazza a pályázat elbírálásának szabályait, illetve a
támogatási szerződések főbb tartalmi pontjait.
A 8. §-hoz: a rendelkezés meghatározza a pályázati elszámolás szabályait, és az elszámolás
elmaradása esetén alkalmazható szankciókat.
A 9. §-hoz: a rendelkezés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény koncepciójára figyelemmel a Civil Alaphoz
kapcsolódóan is megteremti az elektronikus ügyintézés, illetve az m-kommunikáció
lehetőségét.
A 10. §-hoz: a rendelkezés a hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelelően rendelkezik
a pályázati eredmények, illetve a pályázatok megvalósítását dokumentáló fotók és
beszámolók közzétételéről.
A 11. §-hoz: a rendelkezés által az alaprendeletben eszközölt módosítások szükségessé
tették a pályázati űrlap aktualizálását is.
A 12. §-hoz: A paragrafus rendelkezik a hatálybalépés időpontjáról, és az elektronikus
ügyintézésre való optimális felkészülés érdekében e rendelkezések hatályba lépésére az
általánostól eltérő, későbbi időpontot állapít meg.
Budapest, 2005. december 01.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

MÓDOSÍTÓ RENDELET

1. sz. melléklet

PÁLYÁZATI ŰRLAP
A Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere által az
54/2005. (XII. 06.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján meghirdetett, a civil
alapból folyósított pénzügyi támogatás elnyerésére
A pályázat sorszáma
(az Önkormányzat tölti ki):

1. A pályázó szervezet adatai
A szervezet megnevezése:
(civil közösség esetén a kötelezettséget
vállaló szervezet és a civil közösség
megnevezése egyaránt)

A szervezet székhelye:
A szervezet levelezési címe:
A szervezet
neve:

képviselőjének

(civil közösség esetén a kötelezettséget
vállaló szervezet és a civil közösség
képviselőjének neve egyaránt)

A szervezet
elérhetősége:

képviselőjének

(telefon, fax, e-mail)

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

A pályázó szervezet pénzintézeti
számlaszáma:
A pályázó kapcsolattartásra
kijelölt e-mail címe:
A pályázó kapcsolattartásra
kijelölt mobiltelefonszáma:
A
pályázattal
kapcsolatos
eljárási
cselekményekről
(hiánypótlás (10 .§ (6)), értesítés
(10. § (1)) elektronikus úton
értesítést kérek.
A
pályázattal
kapcsolatos
eljárási
cselekményekről
(hiánypótlás (10. § (6)), értesítés
(10. § (1)) sms-ben értesítést
kérek.

IGEN – NEM

IGEN – NEM
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2. A pályázat tartalma
A pályázat jogcíme:
A
kérelmezett
összege:

támogatás

A megvalósítás helyszíne:
Időpont/időtartam:

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

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:

országos

MÓDOSÍTÓ RENDELET

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)

