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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület évek óta elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a Madocsán
működő önszerveződő közösségek, civil szervezetek végeznek az önkormányzati feladatok
megvalósítása, a település fejlődése, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, sportolása,
egészségvédelme, a közrend- és vagyonvédelem terén. Ezt kifejezve, az önkormányzat hosszú évek
óta a költségvetésben fedezetet biztosít a civil szervezetek támogatására. Az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 53. § (1) bekezdése alapján, valamint a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény rendelkezései szerint az államháztartás alrendszereiből azok a civil szervezetek
részesülhetnek támogatásban, amelyeket nyilvántartásba vettek, illetve az adott üzleti évről készített
beszámolójukat letétbe helyezték az Országos Bírói Hivatalnál. A Civil tv. alapján az önkormányzat
által nyújtott támogatás költségvetési támogatási jogviszonyt hoz létre, s az államháztartás
működésére vonatkozó jogszabályokat kell rá alkalmazni. A jogszabályi rendelkezések alapján
tehát kiemelten kell kezelni, hogy költségvetési támogatásban csak a bejegyzett és gazdálkodási
beszámolási kötelezettségüket teljesítő civil szervezetek részesülhetnek. A Civil tv. 2.§ 6. pontja
alapján civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület,
alapítvány.
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben fogadta el az
államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II. 20.) önkormányzati
rendeletét. A rendelet külön fejezetet szentel a civil szervezetek működési támogatásának
szabályozására. Eszerint:
„20. § (1) A civil szervezetek működésére a Képviselő-testület évente, pályázati eljárás keretében,
céljelleggel, utólagos elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást
nyújthat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásokra e rendelet rendelkezéseit a 20-23. §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
21. § (1) A költségvetési rendeletben meghatározott támogatási alap felosztása céljából pályázat
kiírására évente egy alkalommal kerül sor az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 5 napon
belül.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell.
a) a pályázati felhívást kiíró megnevezését;
b) a pályázat célját,
c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
d) a pályázat tartalmi elemeit,
e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,
f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,
g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,
h) a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét,
i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,

(3) A pályázati felhívást Madocsa Község Önkormányzata honlapján, és a Hivatal hirdetőtábláján
kell közzétenni.
22. § A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt a pályázati határidő lejártát követő 30
napon belül.
23. § A szervezet a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles
elszámolni.”
A megpályázható keretösszeg nagyságáról az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének
elfogadásakor dönt.
A pályázati kiírás az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Baksa Ferenc s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (II.11.) határozata
a civil szervezetek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásáról
1. Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott
támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II. 20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet)
alapján pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező és működő civil szervezetek
részére.
2. A Képviselő-testület a Pályázati felhívást – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal –
elfogadja.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Pályázati felhívást a Rendelet előírásai szerint tegye közzé.
Határidő: 2020. február 14.
Felelős: Baksa Ferenc polgármester

