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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről 
 

(Egységes szerkezetben a 29/2018.(XI.30.) rendelettel) 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

1. § 
 

(1) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő 
pénzeszközátadásra, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi 
döntés alapján nyújt az önkormányzat támogatást, valamint államháztartáson kívüli pénzeszköz 
átvételre.  
 
(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi 
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 
 
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a külön önkormányzati rendeletekben meghatározott 
támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított 
pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú visszatérítendő támogatásokra, valamint a 
közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre. 

II. Fejezet 

Az államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai 

2. A támogatás forrása 

2. § 
 

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési előirányzatai 
terhére, az ott meghatározott feltételekkel, céljelleggel működési vagy felhalmozási célú, 
visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás adható. 

3. A támogatás nyújtásának alapelvei 

3. § 
 

(1) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt írásos kérelemre 
történik.  
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul 
megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges 
mellékletet ahhoz becsatolja.  
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(3) Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (továbbiakban EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése 
főszabályként megtilt minden olyan támogatást, amely a hatálya alá tartozik, annak érdekében, hogy a 
belső piacon a versenytorzítás lehetőségét csökkentse. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá 
tartozó állami (önkormányzati) támogatások esetében a támogatási szerződés tervezetét előzetesen be 
kell nyújtani a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások versenyszempontú 
vizsgálatáért felelős szervezet részére. 
 
(4) Támogatásban részesülhet, 

a) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be,  
b) aki a Képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot 

nyújtott be, 
c) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában nevesítve 

támogatás került megállapításra.  
 

(5) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmazni: 
a) a pályázati feltételeket, 
b) a pályázók körét,  
c) a támogatandó célokat, 
d) az elszámolható költségek típusát, 
e) a pályázati adatlapot, 
f) az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati támogatás feltételeit 

és a pályázó teendőit. 
 

(6) A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet: 
a) a Képviselő-testület egyedi kérelmeknél 1 000 E Ft összeghatár felett és alapítványok esetében 

összeghatár nélkül, 
b) átruházott hatáskörben a polgármester, egyedi kérelmek esetében 1 000 E Ft összeghatárig. 

 
4. A támogatás odaítélése 

4. § 
 

 (1) Az írásban benyújtott támogatási kérelem további ügyintézési feladatainak ellátásáról a 
polgármester gondoskodik. 
  
(2) A polgármesterhez benyújtott kérelmeket – amelyek elbírálására nem a polgármester jogosult – a 
polgármester előterjeszti a Képviselő-testület ülésére. 
 
(3) A döntéshozó a visszatérítendő támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb 

forrásból juttatott támogatás elnyeréséhez kötheti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy 

egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell.  

 

(4) A támogatási cél tekintetében Áfa-levonásra jogosult szervezet a megvalósítás nettó – általános 

forgalmi adót nem tartalmazó – összegére kaphat támogatást, az elszámolásában nettó összeg 

fogadható el. Ennek igazolására a támogatási szerződés aláírását megelőzően a kérelmező nyilatkozatot 

nyújt be a támogató részére. 
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(5) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a Támogatott nevét, a támogatás célját, a 
támogatás összegét, annak fedezetét, a finanszírozás módját, a támogatás felhasználásának időpontját, 
a teljesítés, illetve a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó elszámolás 
határidejét. 
 
(6) A döntéshozó a kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el, amennyiben a 

döntéshozó testületként jár el akkor a kérelem elbírálására a soron következő rendes ülésén történik, de 

legfeljebb 60 napon belül.  

5. Biztosíték kikötése 

5. § 

A visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a támogatás 
visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy egyéb okból történő visszafizettetése esetére az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai alapján kizárólag az ott 
szabályozott esetben lehet eltekinteni. 

6. Támogatási szerződés megkötése 

6. § 
 

(1) Az Áht. rendelkezései alapján kötelezettséget vállalni írásban lehet. Az önkormányzat 

költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatás juttatása esetén, az adott esetre vonatkozóan a 

támogatási szerződést a jelen rendelet 1-8. melléklete figyelembe vételével kell megkötni közvetlenül a 

támogatást elnyerő személlyel, szervezettel a döntést követő 15 napon belül. 

A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

 a megállapodó felek nevét, címét, képviseletében eljáró személyeket; 

 a forrás nyújtásáról szóló döntés számát 

 a forrás összegét 

 a forrás felhasználásának célját 

 a forrás felhasználásának feltételeit 

 a pénzügyi teljesítés ütemezését 

 a nem cél szerinti felhasználás, továbbá a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a 
visszatérítési kötelezettséget  

 a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét 

 a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének jogkövetkezményeit 
 
(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a támogatást a támogatott részére 
történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a 
támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról. 
 
(3) A támogatást a megállapodás mindkét fél általi aláírását követően átutalással lehet teljesíteni, 
magánszemély esetében lehetséges postai átutalás, amennyiben a magánszemély nem rendelkezik 
bankszámlával. 
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(4) A 4. § (3) bekezdésében meghatározott előzetes benyújtás a fenti határidőt meghosszabbítja, ez 
esetben a TVI engedélyét követő 15 napon belül kell a támogatási szerződést megkötni.  
 

7. Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséről 

7. § 
 

 (1) Az elszámolás a megkötött támogatási szerződésben és az ahhoz csatolt elszámolási tájékoztatóban 
foglaltaknak megfelelően történik.   
 
 (2) Amennyiben az elszámoltatás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg, vagy 
valószínűsíthető, az illetékes szervezeti egység köteles helyszíni ellenőrzést végezni és bizonyított 
eltérésnél a támogatás visszafizetéséről intézkedni.  

8. Támogatási szerződés módosítása 

8. § 
 

 (1) A támogatási szerződés módosítására egyszeri alkalommal - az elszámolási határidő vonatkozásában 
és a támogatás céljában - kerülhet sor a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt a támogatott által 
leadott írásos kérelmére. 
 
(2) A határidő módosításának engedélyezéséről a polgármester dönt. 
 
(3) A támogatás céljának módosításáról, amennyiben az működési- és felhalmozási célon belüli változás, 
illetve amennyiben a megváltoztatni kívánt célra történő felhasználást a pályázati kiírás lehetővé teszi, a 
polgármester dönt. 
 

(4) A támogatás céljának módosításáról amennyiben az működési és felhalmozási célok közötti változás 

a rendelet 4. § (5) bekezdésében foglalt döntéshozók a rendelet 5. § (5) bekezdés szerinti határideig 

döntenek. 

 

III. Fejezet 

9. Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai 

 

9.§ 

 (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli alapítványi forrás átvételéről a képviselő-

testület át nem ruházható hatáskörben a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésen, de 

legkésőbb a felajánlás beérkezésétől számított 60 napon belül dönt. 

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – kivéve az alapítványi forrást – legkésőbb a 

beérkezéstől számított 60 napon belül a Polgármester dönt.  

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az 

Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit. 
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(4) A döntéshozó államháztartáson kívülről, célhoz kötött többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelentő 

pénzeszköz átvételéről akkor dönthet, ha  

 

a) az nem veszélyezteti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását és 
b) a költségvetési előirányzat rendelkezésre áll. 

 
(5) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételére vonatkozóan a 

döntéshozó szerződést köt a döntést követő 30 napon belül. 

(6) A szerződés kötelezően tartalmazza: 

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket, 
b) a pénzeszköz átvételéről szóló döntést, 
c) a pénzeszköz összegét, 
d) a pénzeszköz átvételének célját, vagy a célhoz nem kötöttség tényét, 
e) a pénzeszköz felhasználásának feltételeit, 
f) a pénzügyi teljesítést, 
g) a teljesítés ütemezését, 
h) a beszámolással, ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, 
i) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit, 
j) az átadott pénzeszköz felhasználásának határidejét. 

 
(7) A Polgármester a (2) bekezdés szerinti döntésről - a soron következő költségvetési 

rendeletmódosítással egyidejűleg – a Képviselő-testületet tájékoztatja.  

(8) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester írja alá.  

IV. Fejezet 

10. A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága 

10. § 
(1)A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek. A támogatási szerződést 
előkészítő szervezeti egység a támogatásokról nyilvántartást vezet, a szükséges közzétételről 
gondoskodik. 
(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben 
meghatározott közzétételi kötelezettségnek a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon kell eleget tenni.  
(3) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvényben előírtaknak megfelelően a támogatásokat a 
Kincstári Monitoring Rendszerbe továbbítani kell. 

 
11. § 

 
Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályázó/ kérelmező, akivel szemben a 

mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.  

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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V. Fejezet 

11. Záró rendelkezések 

12.§ 
 

 (1) Ez a rendelet 2016. május 1. napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is 
alkalmazni kell. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat által államháztartáson kívüli 
forrás átadásáról és átvételéről szóló 19/2014.  (XII. 19.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.  
 
(2) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-
testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.  
 

 

Rogán László      dr. Udvarhelyi István 

polgármester                                                     jegyző 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. április 28-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2016. április 

29-én megtörtént. 

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 
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1. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 1 
 

Támogatási szerződés 
 
amely létrejött egyrészről BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011. Budakalász, Petőfi tér 1.) képviselője 
ROGÁN LÁSZLÓ polgármester, mint Támogató, 
 
másrészről a ……………………….. (cím, adószám, cégjegyz.sz. / magánszemélyek esetében: név, lakcím, születési 
hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel.) képviseletében ………………. elnök, mint Támogatott között az alulírott 
helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere a 20….. évi …… kerete terhére a ……….. részére a ……..-án 
a …… megrendezésre kerülő ….. program (cél) lebonyolítására - …….. Ft, azaz …….forint összegű 
támogatást folyósít, a ……… költségeire. 

 
2. Budakalász Város Önkormányzat az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a Felek által, a 

szerződés aláírását követő harminc napon belül átutalja a Támogatottnak a …………….. pénzintézetnél 
nyilvántartott és vezetett …………… számú számlájára. 

 
3. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott támogatási összeget kizárólag e 

szerződésben meghatározott cél megvalósítása érdekében használja fel és a támogatással kapcsolatos 
iratokat 10 évig teljes körűen megőrzi és ezen időn belül a támogató írásbeli felszólítására 15 napon belül 
bemutatja. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 
5 éven belül kizárólag a támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. Amennyiben a támogatási 
szerződés aláírását megelőzően, illetve azt követően a Támogatott adataiban változás következik be, a 
Támogatott köteles azt a változást követő 15 napon belül dokumentáltan bejelenteni a Támogató részére. 

 
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata 

arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is) vám-és 
társadalombiztosítási tartozása. További feltétel, hogy Támogatott valamennyi csatolt nyilatkozatot 
hiánytalanul kitöltve benyújtsa. 
 

5. A Támogatott köteles a támogatás felhasználása során az érvényes számviteli, pénzügyi, adó, 
közbeszerzési és egyéb gazdálkodási szabályokat betartani (nem magánszemélyek esetében). 

 
6. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: a 
törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül, a támogatás folyósításának feltétele a támogatott 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 
szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 
19.) Kormányrendeletben előírt beszámolási kötelezettségnek eleget tett. 
 

7. A támogatást kizárólag az 1. pontban meghatározottakra lehet felhasználni, a jelen szerződésben 
foglaltak szerint. 

 
8. A Támogatott köteles a támogatott tevékenységről szóló minden írott - szórólapok prospektusok, 

újságok, nyomtatott anyagok, web oldal, facebook oldal - és szóbeli - beszédek, nyilatkozatok, fellépések - 
kommunikációjában beszámolni a támogatásról, annak mértékéről és a támogatóról.  

                                                           
1 Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 29/2018.(XI.30.) rendelettel. Hatályos 2018. december 1. napjától. 



8 

 

 

Az írott és szóbeli kommunikációban kötelezően meg kell jelennie a következő szövegnek: „Budakalász 
Város Önkormányzata a ……….. egyesületet/intézményt/személyt ….…. Ft-tal támogatta.” A Támogatott 
támogatásról szóló írásos kommunikációjában köteles a város logóját és címerét is megjeleníteni, melyek 
előírás szerinti változatát a Támogató rendelkezésre bocsátja.  
A Támogatott az elszámolás benyújtásával egyidőben - a kommunikációs feladatok igazolásaként - köteles 
a fenti előírásoknak megfelelő, a támogatásról szóló minden megjelenést elektronikusan a Támogató 
rendelkezésére bocsátani.  
A kommunikáció és a kommunikációs tartalom elmaradása a támogatás megvonását vagy visszafizetését 
vonja maga után. 
 

9. A megvalósítás elszámolásának határideje: 20………. Amennyiben az 1. pontban foglaltak nem 
teljesülésnek, a Támogatott köteles Budakalász Város Önkormányzatát értesíteni és egyidejűleg a 
támogatás összegét visszautalni a Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00173183-00100006 
számú számlájára. 

 
10. Ha a Támogatott az 1.) pont szerinti támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben 

meghatározott időpontig nem nyújtja be az elszámolást, a Támogató a határidő lejártától számított 15 
napon belül felszólítja a Támogatottat, hogy a kézhezvételtől számított 5 napon belül tegyen eleget 
kötelezettségének. Amennyiben a Támogatott a felszólítás ellenére sem nyújtja be az elszámolást, köteles 
a támogatás összegét 15 napon belül a Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00173183-
00100006 számú számlájára. Ebben az esetben a visszautalás megtörténtéig további támogatás nem 
adható. 

 
11. Ha a Támogatott az elszámolást nem megfelelően nyújtja be a Támogató a benyújtástól számított 30 

napon belül hiánypótlásra hívja fel. A hiányosságokat a felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül 
pótolni kell. A Támogató észére az elszámolás elfogadására rendelkezésre álló határidő a pótlás 
kézhezvételétől számított újabb 30 nappal meghosszabbodik. Amennyiben a hiánypótlást követően sem 
fogadható el az elszámolás, a Támogatottnak a támogatást az el nem fogadásról történő értesítés 
kézhezvételét követő 15 napon belül Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00173183-
00100006 számú számlájára vissza kell utalnia. 

 
12. Támogatott szerződésszegése – különösen a támogatás összegének a megállapodásban foglaltaktól eltérő 

felhasználása – esetén Budakalász Város Önkormányzat képviselője jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, amely a támogatás összegének azonnali visszafizetését és az esetleges későbbi 
támogatási lehetőségekből való kizárást vonja maga után. 

 
13. Amennyiben a Támogatott a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a határidő 

lejártától a visszafizetésig köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi 
kamatot fizetni. 

 
14. A Támogatott a szerződés teljesítéséről köteles 20……... napjáig írásban elszámolni, a működési 

kiadásokról és a rendezvényről fotó dokumentációval mellékelt beszámolót készíteni, a támogatás 
felhasználását hitelesített számla másolatokkal igazolni. A fel nem használt összeget 20……….. napjáig 
köteles visszautalni. 

 
15. A Támogatott köteles a beszámolót és az elszámolást úgy elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a 

támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. 
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16. A pénzügyi elszámolást a jelen szerződés mellékletét képező elszámoló lapon („A”) kell teljesíteni. A 
pénzügyi elszámolás részét képezik a záradékolt, aláírt, lepecsételt számlák  hiteles másolatai is, 
valamint a felhasználástól függően keletkezett jelenléti ívek, forgatókönyvek, teljesítés igazolások hiteles 
másolatai. 

(A számlák záradékolása: A számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy a költségek milyen célra, 
mekkora összeg erejéig kerültek felhasználásra, továbbá az alábbi szöveget: „A támogatás Budakalász 
Város Önkormányzat …./2014. ikt.sz. támogatási szerződésben foglaltak szerint valósult meg”, majd a 
szervezet vezetője aláírja, dátummal látja el és lepecsételi. 

A számlák hitelesítése: A záradékolt számlák másolataira rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel 
mindenben megegyezik”, majd a szervezet bélyegzőjével, képviselőjének aláírásával és az aznapi 
dátummal kell ellátni.) 
Termékvásárlás esetén, a számlán a beazonosítható termék(ek) tételes megnevezésének kötelezően 
szerepelnie kell! 
Utazási költség benzinszámlával történő elszámolása kizárólag útnyilvántartás és/vagy menetlevél 
csatolásával lehetséges!) 

 
17. A támogatás felhasználásáról, támogatott célok megvalósulásáról, annak eredményéről rövid szöveges 

beszámolót (elszámoló „B” lapon) kell mellékelni. 
 

18. A támogatás felhasználásáról készített és benyújtott pénzügyi elszámolás és beszámoló 
elfogadásáról/elutasításáról Budakalász Város Polgármestere dönt. Amennyiben a beszámoló 
elutasításra kerül, úgy az elkövetkezendő 5 évben a Támogatott támogatásban nem részesülhet. 

 
19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a benyújtott elszámolások tényszerűségét helyszíni ellenőrzés 

keretében a Polgármesteri Hivatal megbízottja ellenőrizheti és az önkormányzat éves ellenőrzési terve 
alapján a belső ellenőr ellenőrzi. A Támogatott köteles az ellenőrzésre jogosult szervek részére az 
ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni. 

 
Az e támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni.. 
 
Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Budakalász, 20……..  …. 
 
 
     
 Támogató Támogatott 
 Rogán László   
 polgármester elnök 
 
 
 
 
 
 
 
A szerződés készült 5 példányban. 
(Támogató 1-3. példány, Támogatott 4-5. példány) 
Melléklet: Elszámoló lapok (A,B) 
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2. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal               

A.) ELSZÁMOLÓ LAP (fénymásolható) 
a  …. évben folyósított önkormányzati  vagy polgármesteri  támogatás* felhasználásáról    

 
1. Támogatott  szervezet/intézmény neve: …………………………………………,       2. Vezetőjének neve: ………………………………, 
3. Támogatási megállapodás ikt.száma: …………………..,  4. Elszámolás határideje: ……………….,  5. Megvalósítás mértéke:  ……….% 
6. Kapott támogatás összege: ………………….…………………. Ft,      7. Fel nem használt összeg: …………………….……………. Ft 
 

A támogatás  felhasználására   vonatkozó 
bizonylatok A bizonylatot 

kiállító  (szállító) 
neve 

A támogatás felhasználásának jogcíme  és 
tartalma (szerződés szerint) 

Összege 
Ft 

sorszáma 
(időrendben

) 

száma  (pénztár, 
bank, számla) 

kiállításának 
dátuma 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

összesen      

             
Kötelező mellékletek:  hiteles  számlamásolatok (az eredeti számla bemutatásával!) 
 
Budakalász, 20… év …………….hó………..nap         cégszerű aláírás 

p.h.
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Budakalász Város 
Polgármesteri Hivatal 

B.) BESZÁMOLÓ  (fénymásolható) 
 
Budakalász Város Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásának leírása: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
(A beszámolóban részletezze, hogy kire, mire, mikor, hogyan, miért, milyen felosztásban 
került felhasználására a támogatás, továbbá állítsa össze a megvalósított cél, program teljes 
költségvetését is.) 
 
 
Budakalász, 20…év  ………hó……..nap 

…………………………………………… 
                           támogatott 
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3. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 
 

NYILATKOZAT   
 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról  

 
A támogatott neve: 
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
Vállalkozói igazolvány száma:  
 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 
 
Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
 

 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Kptv.) 
 
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
  1. nem áll fenn vagy  

 
2. fennáll az …….. pont alapján 

          
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
  1. nem áll fenn vagy  

 
2. fennáll az …….. pont alapján 

 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
………………………,201…év, ……………………hó ….nap                                                                                     
      ……………………….. 
          aláírás 
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A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény: 
 
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy 

szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, 
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő 
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy 
a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f)  az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező 
azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött 
vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított 
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. §* alapján a honlapon 
közzétették. 

(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön 
törvény alapján létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, 
kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítvány. 

 
8. § (1) Ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó 
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy 

szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület 
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat 
benyújtásával egyidejűleg. 

 (2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a 
támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül 
kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. 

 (3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 
részesülhet. 

_________________________________________________________________________ 
*13. § (1) A döntést hozó szerv vagy személy tájékoztatja a honlap üzemeltetőjét az e 

törvény megsértése miatt jogerősen kizárt pályázatot benyújtó 
a) természetes személy nevéről, születési helyéről és idejéről, valamint lakcíméről, 
b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nevéről és székhelyéről, 

nyilvántartásba vételi okiratának számáról és a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről. 

javascript:void(0)
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(2) A honlap üzemeltetője az (1) bekezdésben meghatározott adatokat, valamint a kizárás 
tényét a jogerős döntéstől számított két év időtartamra a honlapon közzéteszi. 

(3) Az (1)-(2) bekezdést nem kell alkalmazni a pályázóra, ha a kizárási okot a 
döntéshozatalt megelőzően maga vagy az érintettséget megalapozó személy jelentette be. 
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4. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

 
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM    

 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. 

§ (1) bekezdés szerinti érintettségéről 
      
 
 
A támogatott neve: 
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
Vállalkozói igazolvány szám: 
 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 
 
Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
___________________________________________________________________________ 
 
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként 
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert  
 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében 
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes 
személy pályázó esetén!).  

 
Indoklás:  
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, 
székhelye beírandó): 
……………………...……………………...……….………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………….…  
 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó 
esetén!) 

 
Indoklás:  
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 
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köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - 
a Kptv. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális 
fejlesztési tanács tagja 
 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag 
természetes személy pályázó esetén!) 

 
Indoklás:  
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében 
nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  
(A kívánt rész aláhúzandó!) 
 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; 
hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyenes-ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs 
egyenes-ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa; 
 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban 
megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság támogatott 
esetén!). 

 
Indoklás: 
A tulajdonos érintett. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 
………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………...… 
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 
 ……………………………………………………………………………...…………………... 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; 
hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyenes-ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs 
egyenes-ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa; 
 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy 
szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője, 
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 
o vagy egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó 
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 
tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója.  
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Indokolás: 
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 
 ……………………………………………………………………………….…………………. 
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 
neve, székhelye beírandó): 
.………………………………………………………………………………………………….. 
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - 
a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési 
tanács tagja 
 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; 
hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyenes-ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs 
egyenes-ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa; 
 
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 
 
…………………….201…év, …………………… hó …..nap 

 
 

…………………………………….. 
                                                                   aláírás 
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5. melléklet a  11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

 
 

NYILATKOZAT 

rendezett munkaügyi kapcsolatokról 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja törvény 

alapján, alulírott ……………………………….. kijelentem, hogy a munkaügyi jogszabályok alapján a 

támogatási kérelem benyújtásának időpontjában Magyarországon  

 ...................................................................................................................  

(szervezet/intézmény/vállalkozásnál) 

munkavállalót foglalkoztatok:  munkavállalót nem foglalkoztatok:  

(Kérjük a megfelelő részt „X”-el jelölje!) 

 

 

Amennyiben a Pályázó munkavállaló(ka)t foglalkoztat, az alábbiról nyilatkozik: 

 
A pályázó/kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy vele szemben a 
rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. 
§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétele teljesül. 
 

 

 
 
………………… 201….év  ......... ………………………..  hó ……nap 

 
 

_____________________________ 
cégszerű aláírás, pecsét 

  



19 

 

 
6. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Az Európai Unió Bírósága az ún. Klaus Höfner esetben határozta meg a vállalkozás fogalmát. 

E szerint állami támogatási értelemben vállalkozásnak minősül „minden gazdasági 

tevékenységet végző személy, függetlenül jogi helyzetétől és finanszírozási formájától”. 

 

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy az általam képviselt  

 ...................................................................................................................  

(szervezet/intézmény/vállalkozás) 

gazdasági tevékenységet nem végez, így európai uniós versenyjogi értelemben nem 

minősül vállalkozásnak:  

(Kérjük a megfelelő részt „X”-el jelölje!) 

................................... 201.. év.  .................   hó  ...  nap 

_____________________________ 
cégszerű aláírás, pecsét 

 
Támogatott tudomásul veszi, hogy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. 
cikk (1) bekezdése szerint a versenytorzítás lehetőségének csökkentése érdekében a 
Támogatási szerződés-tervezetet a Támogató köteles előzetesen benyújtani a 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) részére. A támogatási szerződés a TVI engedélyének 
megérkezése után köthető meg. 
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7. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

 

NYILATKOZAT 

Alulírott …………………………………. kijelentem, hogy magánszemélyként hozzájárulok ahhoz, 

hogy a Budakalászi Polgármesteri Hivatal személyes adataimat a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénynek a végrehajtásáról szóló  

67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletben meghatározott helyen és módon közzétegye. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közzétételhez nem járulok hozzá, ez esetben 

támogatásban nem részesülhetek. 

 
 
…………………….,  20….év.  ....   hó  ................  nap 

 
_____________________________ 

aláírás 
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8. melléklet a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 
 

NYILATKOZAT 

Alulírott …………………………………., a …….. szervezet képviselőjeként kijelentem, hogy a az 

általam képviselt szervezet 

Nem alanya az általános forgalmi adónak / 

Alanya az általános forgalmi adónak és a támogatás célja szerinti tevékenység esetében 

adólevonási jogot gyakorolhat / adólevonási jogot nem gyakorolhat. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatás célja szerinti tevékenység esetében 

adólevonási jog illet meg, a támogatás legfeljebb a szerződésben szereplő cél nettó összegét 

fedezheti, a támogatási elszámolásban az általános forgalmi adó nélküli összeget 

szerepeltethetem. 

 
 
…………………….,  20….év.  ....   hó  ................  nap 

 
_____________________________ 

aláírás 
 

 

 

  

 


