Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 31/2013. (X.31.) Ör., a 28/2014. (VI.30.) Ör., a 24/2016. (VI.29.) Ör., és a 9/2017.
(II.23.) Ör-rel módosított
13/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete
a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a 10.§ (2) bekezdése és a 13.§ (2) bekezdése tekintetében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§1 1. Támogatás: az államháztartásról szóló törvényben meghatározott támogatás.
2.§ (1) A Civil Keretből támogatást kaphatnak az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló
törvényben
meghatározott
alapítványok
és
egyesületek
(továbbiakban együtt: civil szervezet).
(2) A támogatás biztosításának feltétele, hogy a civil szervezet a bírósági
nyilvántartás szerint veszprémi székhellyel rendelkezik, vagy Veszprémben
tagszervezete vagy fiókszervezete működik.
(3) A Civil Keretből támogatás nyújtható pályázati eljárás alapján, vagy
pályázati eljárás nélkül, kérelemre.
3.§ (1) Pályázat alapján a civil szervezetek éves
finanszírozásához támogatásban részesíthetők.

működési

kiadásaik

(2) Működési kiadásnak minősül különösen:
1. a székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos költségek (pl. ingatlan bérleti és fenntartási díjak,
irodaszerek, takarítószerek)
2. irodatechnikai berendezések és távközlési eszközök (pl. számítógép,
telefon, faxkészülék) a civil szervezet működéséhez szükséges egyéb
eszközök (pl. videó, digitális kamera, projektor, DVD lejátszó) és
tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása
3. kommunikációs költségek (pl. telefon, internet) honlap szerkesztése és
fenntartása, folyóiratok, kiadványok beszerzése
4. a civil szervezet közgyűlésének, kuratóriumának, vezető és ellenőrző
szerveinek üléseivel kapcsolatos kiadások (pl. terembér, műszaki
infrastruktúra , útiköltség, szállás- és étkezési költség)
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5. a civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési
tevékenységgel kapcsolatos költségek – kivéve a munkabért és
közterheit, valamint megbízási díjakat
6. a tagság, önkéntesek, partnerek, munkatársak, segítők, vezetők,
alkalmazottak kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége,
szállásdíja
7. tagsági és partnerkiadványok (pl. hírlevél, tagkártya) előállítási költsége
8. közjegyzői és egyéb eljárási díjak, bankköltség
9. hazai és nemzetközi szövetségi tagsági díjak
10. a civil szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését
célzó általános tájékoztatási és marketing költségek
11. a civil szervezet munkatársait, önkénteseit, tagjait, vezetőit érintő - a
létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenység eredményesebb
folytatásához szükséges - képzés költsége, ehhez kapcsolódó
útiköltség, szállásdíj
12. önkéntesek fogadásának és foglalkoztatásának költségei.
(3) Működési kiadásnak csak az a költség, ráfordítás tekinthető, amely a civil
szervezet létesítő okiratában meghatározott célok megvalósítását
közvetlenül szolgálja.
4.§ Pályázat alapján a civil szervezetek a szervezet gondozásában megvalósuló saját
rendezvényeik, programjaik finanszírozásához támogatásban részesíthetők, így
különösen
tiszteletdíj kifizetésére, fogyóeszköz, papír-írószer vásárlásra,
szolgáltatás igénybevételére, szállásköltség megfizetésére.
5.§ (1) Pályázat alapján a civil szervezetek a nem veszprémi pályáztató
szervezetekhez benyújtott pályázataik önrészének finanszírozásához
támogatásban részesíthetők.
(2) A civil szervezet által megvalósítandó tevékenység vagy program pályázati
önrészét az Önkormányzat csak akkor utalja át a pályázónak, ha a
szervezet a program megvalósításához szükséges támogatás elnyerését a
támogatási szerződés bemutatásával igazolja.
6.§ (1) A pályázati keretből a civil szervezetek nemzetközi kapcsolataik ápolásával,
működtetésével kapcsolatos kiadások finanszírozásához támogatásban
részesíthetők.
(2) Ilyen költségnek tekintendő különösen a civil szervezet gondozásában
megvalósuló programmal kapcsolatos útiköltség, szállásköltség.
(3) A támogatás biztosításának feltétele, hogy a támogatást kérő civil
szervezet kérelméhez csatolja a külföldi szervezet által kibocsátott
együttműködési
nyilatkozatot,
meghívót
vagy
rendezvény-,
versenyfelhívást.

7.§ (1) A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal pályázatot ír ki a
költségvetési rendeletben meghatározott Civil Keret pályázati keretének
felosztása céljából. A Közgyűlés a pályázati kiírásban határozza meg, hogy
az adott évben a 3.- 6.§-ban meghatározott támogatási célokból melyiket
vagy melyikeket kívánja támogatni.
(2) A Közgyűlés a pályázat kiírása során dönt az egyes civil szervezetek által
megpályázható maximális támogatási összegről, továbbá a Civil Keret
pályázati keretéből elnyerhető támogatás minimális önrészének összegéről.
8.§ (1) A benyújtott pályázatokat a polgármesterből, alpolgármesterekből,
önkormányzati képviselőcsoport által delegált személyből és két
szakértőből álló munkacsoport véleményezi. Szakértőként kell felkérni a
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület vezetőjét, valamint
a város közéletében és a civil szervezetek működése területén jelentős
ismeretekkel rendelkező veszprémi polgárt. Az előbbi feltételeknek
megfelelő veszprémi polgárt szakértőnek a polgármester kéri fel.
(2) Az adott évben az Önkormányzat által támogatásban részesülő civil
szervezetek köréről és a támogatás összegéről a Közgyűlés dönt.
9.§ (1) A Civil Keretből pályázati eljárás nélkül, kérelemre a civil szervezetek
részére támogatás nyújtható:
1. az általuk szervezett rendezvény, program megvalósításához, továbbá
különösen indokolt esetben a működési kiadások finanszírozásához,
2. Veszprém város digitális nyilvánosságát erősítő helyi kezdeményezések
megvalósításához, az ezt célzó civil vagy intézményi projektekben való
aktív közreműködéshez,
3. Veszprém és környéke kulturális értékeinek világhálón
megjelenítését elősegítő digitális tér kialakításához,

történő

4. a támogatást kérő által kiírásra kerülő pályázattal kapcsolatos költségek
finanszírozásához,
5. a város marketingjének megerősítéséhez, nyomdai úton előállított,
audio-vizuális vagy elektronikus kiadványok megjelentetésével
kapcsolatosan
szerzői,
szerkesztői,
előállítási
munkálatok,
részmunkálatok költségeinek finanszírozásához,
6. karitatív, humanitárius célokra, olyan szervezetek részére, amelyek
létesítő okiratuk szerint felvállalják kulturális, karitatív vagy
humanitárius célok megvalósítását.
(2) Az 1. pont szerinti támogatást csak abban az esetben lehet nyújtani, ha a
tervezett rendezvény, program időpontja megelőzi a pályázati keretből

történő támogatások elbírálásának időpontját, vagy működési kiadás
esetén a támogatás elmaradása a civil szervezet működését veszélyezteti.
10.§(1) Kivételesen pályázati eljárás nélkül, kérelemre rendezvény, program
finanszírozására támogatásban részesülhet az a civil szervezet is, amely az
Önkormányzat által kiírt pályázati felhívásra önhibáján kívül nem tudott
pályázatot benyújtani.
(2)2 A 9.§ (1) és 10.§ (1) bekezdése szerinti támogatás nyújtásáról egyesület
esetében a polgármester, alapítvány esetében a Közgyűlés dönt.
11.§3(1) A költségvetési rendeletben meghatározott Választókerületi Keret legfeljebb
40%-ának megfelelő összeg erejéig támogatás nyújtható a 2.§ (1),(2)
bekezdésében meghatározott civil szervezetek részére. A civil
szervezetek a 3.-6.§, és a 9.§ (1) bekezdés 2.-6. pontjában
meghatározott célok megvalósítására, tevékenység finanszírozására
kaphatnak a Választókerületi Keretből támogatást. A civil szervezet a
Választókerületi Keretből támogatásban csak akkor részesíthető, ha a
tárgyévben az általa megjelölt cél finanszírozásához a Civil Keretből
támogatásban még nem részesült.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célokra vonatkozó rendelkezést nem
kell alkalmazni, ha a civil szervezet társfinanszírozó olyan projekt
megvalósításában, amelyben az Önkormányzat is részt vesz.
12.§(1) A Választókerületi Keret civil szervezetek támogatására szolgáló éves
összege nem léphető túl. Többletköltség kifizetésére csak más
Választókerületi Keret terhére történő átcsoportosítással kerülhet sor,
amelyhez az érintett képviselők megállapodása szükséges.
(2) Amennyiben az adott évre szóló Választókerületi Keret a tárgyévben nem
kerül felhasználásra, a maradvány növeli a következő évi Választókerületi
Keret összegét.
(3) A Választókerületi Keret a költségvetés elfogadásakor céltartalékba kerül.
Az összegek felszabadítása a költségvetés módosításával lehetséges.
(4) A Választókerületi Keret felhasználásáról az Önkormányzat féléves és éves
gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni a
Közgyűlés részére.
13.§(1) Az adott évre vonatkozó civil pályázat elbírálását követően az egyes
választókerületekben megválasztott képviselő javaslatot tesz arra
vonatkozóan, hogy mely civil szervezetet milyen célok megvalósítása
érdekében kíván támogatni. A javaslatok benyújtásának tárgyévi végső
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időpontja október 31-e, vagy a korábban benyújtott javaslatok legkésőbb
ezen időpontig módosíthatóak.
(2)4 A választókerületben megválasztott képviselő javaslata alapján a
Választókerületi Keret felhasználásáról egyesület esetében a polgármester,
alapítvány esetében a Közgyűlés dönt.
13/A.§5 (1) Civil szervezet pályázati eljárás nélkül, kérelemre a költségvetési
rendeletben erre meghatározott forrásból, Választókerületi Keretből,
vagy mindkét forrásból támogatásban részesülhet, ha támogatási
szerződésben vállalja olyan projekt, vagy beruházás megvalósítását,
mely következtében létrejövő tárgyi eszköz az önkormányzat
tulajdonába kerül, továbbá a civil szervezet lehetővé teszi, hogy a
projekt, vagy beruházás eredményeképpen létrejövő tárgyi eszközt
rendeltetésszerű módon bárki, ingyenesen használhassa, a dolog
rendeltetéséből fakadó élményt befogadhassa.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Választókerületi Keretből civil
szervezeteknek nyújtható támogatás 11.§ (1) bekezdése szerinti felső
határára, és meghatározott célokra vonatkozó rendelkezést nem kell
alkalmazni.
(3)

A támogatási szerződés megkötésére csak akkor kerülhet sor, ha a
civil szervezet igazolni tudja, hogy a létrehozott tárgyi eszköz üzembe
helyezésétől számított legalább öt évig az általa létrehozott dolog a
tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanon bárki számára,
korlátozás nélkül elérhető lesz. A támogatási szerződés megkötésére
csak a jogszabályban meghatározott eljárások lefolytatását követően
kerülhet sor.

(4)

A támogatás nyújtásáról egyesület
alapítvány esetében a Közgyűlés dönt.

esetében

a

polgármester,

14.§ Önkormányzati támogatás elnyerésére pályázó, vagy önkormányzati
támogatás iránt kérelmet előterjesztő civil szervezet a pályázatban vagy a
kérelemben köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a pályázat vagy
kérelem benyújtásának évében és az azt megelőző öt évben önkormányzati
forrásból milyen céljellegű - nem szociális - és mekkora összegű támogatásban
részesült.
15.§(1) A támogatási döntést követően az Önkormányzat által támogatott civil
szervezet számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre
juttatott pénzbeli támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.
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(2) A számadási kötelezettséget és a számadás benyújtásának módját a
támogatási szerződésben kell kikötni, valamint egyértelműen meg kell
határozni a céljellegű juttatás felhasználásának határidejét.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás kedvezményezettjének nevére,
a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján kell
közzétenni a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.
(4) A számadáshoz a számadásra kötelezettnek – ösztöndíj céljára szolgáló
juttatás esetét kivéve - csatolni kell a számadásban feltüntetett adatok
valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, vagy
egyéb bizonylatok hitelesített másolatát). A számadásra kötelezettnek a
minimum bruttó 100.000,- Ft végösszegű számlákat záradékolnia kell a
következők szerint: a számla eredeti példányára rá kell vezetni a következő
záradékot: „A számlán szereplő tétel/ek (vagy ebből…- Ft összeg) csak
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata felé elszámolva a… számú
támogatási szerződésre”.
16.§(1) Amennyiben a benyújtott számadás nem támasztja alá, hogy a támogatott
a részére adott pénzbeli juttatást a támogatási szerződésben
meghatározott célokra és módon használta fel, a számadás benyújtásától
számított 15 napon belül a támogatottat fel kell hívni a számadás
kiegészítésére.
(2)

Amennyiben a számadásra kötelezett számadási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, a számadási határidő leteltétől számított 8
napon belül fel kell hívni figyelmét arra, hogy kötelezettségét
elmulasztotta.

17.§(1) Amennyiben a támogatott az elmulasztott számadást, vagy hiányos
számadásának
kiegészítését
a
hiánypótlásra
történt
felhívás
kézhezvételétől számított 8 napon belül nem nyújtja be az
Önkormányzatnak:
a) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás teljes
összegét,
b) a támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás
esetén a támogatás számadással alá nem támasztott hányadát
köteles visszafizetni az Önkormányzatnak.
(2) A támogatási szerződésben a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a
céltól történő felhasználás esetére vonatkozóan a visszafizetési
kötelezettséget ki kell kötni.
(3) Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlásra
felhívás ellenére nem tesz eleget, a támogatási szerződése lejárta napjától
számított 3 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem
részesülhet.

(4) A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén
a támogatott:
a.) amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a
szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig
b.) amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de
kétharmadát meg nem haladó részét a szerződésben kikötöttől eltérő
célra fordította, 2 évig
c.) amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a szerződésben
kikötöttől eltérő célra fordította 1 évig
a rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati támogatásban.
(5) A (4) bekezdés szerinti három, kettő vagy egy éves időtartamot a
támogatási szerződés lejárta napjától kell számítani.
18.§ Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.
19.§ Hatályát veszti:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati
rendelete.
Veszprém, 2012. március 29.
Porga Gyula s.k.
polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. március 30.

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

