
 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

20/2005. (VII.13.))  
rendelete 

 
az Önkormányzat által egyes jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek és magánszemélyek részére nyújtott támogatások pénzügyi elszámolása 
rendjéről 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § -ának (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján egyes jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
és magánszemélyek részére (nem szociális ellátásként) nyújtott támogatások pénzügyi 
elszámoltatásáról és az elszámolás ellenőrzéséről a következő rendeletet alkotja: 

 
 

 A rendelet hatálya 
 

1. §  

(1) E rendelet hatálya kiterjed minden olyan jogi személyre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre (a továbbiakban: szervezet) és magánszemélyre, amely/aki 
Kunhegyes Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) éves költségvetése 
terhére céljelleggel –nem szociális ellátásként- támogatást kap.  

 

(2) Céljellegű támogatás adható: 
- gazdasági társaság, 
- kht., 
- társadalmi szervezet, 
- alapítvány, 
- közalapítvány, 
- egyház, 
- egyéb szervezet, 
- magánszemélyek önszerveződése, 
- és magánszemély 

részére. 
 
 

Céljellegű támogatások odaítélésének jogosultjai 
 

2. § 
 

(1) Céljellegű önkormányzati támogatásról kizárólag a Képviselőtestület, ill. a 
Képviselőtestület külön felhatalmazása, engedélye alapján  

- Kunhegyes Város Önkormányzata bizottsága,  



- Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerve, 
- a polgármester 

(továbbiakban: a támogató) dönthet. 
 

(2) A Képviselőtestület külön felhatalmazása, engedélye alapján felhasznált 
előirányzatokról a döntésre felhatalmazott szerv, személy az éves költségvetési 
beszámoló előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatást ad. A tájékoztatás kiterjed a 
céljelleggel juttatott támogatásban részesülő megnevezésére, a juttattás céljára és 
összegére. 

 
(3) Alapítványok, közalapítványok támogatásáról kizárólag a Képviselőtestület jogosult 

dönteni. A döntés meghozatala nevesítetten történik. 
 

 
A támogatások módja 

 
3. §  
 

(1) A szervezetek, önszerveződések, magánszemélyek részére az alábbi módokon 
nyújtható támogatást: 

a.) A támogató az egyes kiemelt tevékenységet folytató szervezeteket az 
Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében pénzeszközátadással 
támogathatja. Ezen támogatásokat a költségvetési rendeletben külön 
előirányzatként kell szerepeltetni. 

b.) A támogató évente kiírja a külön rendeletekben meghatározott pályázatokat és 
az ezen pályázatok nyerteseit részesíti támogatásban. 

c.) A támogató egyedileg előterjesztett megkeresések alapján –a költségvetési 
lehetőségek figyelembe vételével- dönt. 

 

A támogatások egyéb feltételei 

4. § 

(1) A 3. § (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott módon támogatott szervezet 
ugyanabban az évben folyamatos működési kiadásainak fedezetére a külön 
rendeletekben  meghatározott pályázatokon nem vehetnek részt.  

(2) A támogatott szervezetekkel minden esetben támogatási szerződést kell kötni. A 
támogatási szerződés tartalmát a 3. § (1) bekezdés a.) pontja esetében az 1. számú 
melléklet, a3. § (1) bekezdés b.) pontja esetében a 2. számú melléklet, a 3. § (1) 
bekezdés c.) pontja esetében a 3. számú melléklet tartalmazza.  

 
(3)  A3 § (1) bekezdés a.) pontja szerint támogatott szervezetek folyamatos támogatására -

a Képviselőtestület jóváhagyásával-  több évre szóló szerződés is köthető. 
 

(4) Az 1-3. mellékletek a egyedi esetben kiegészíthetők olyan garanciális elemekkel, 
melyek a támogatási cél szerinti felhasználást biztosítják, ill. módosításra kerülhetnek 
a támogató döntésének megfelelően. 

 



(5) Kunhegyes Város Jegyzője köteles az elszámolásokat felülvizsgálni és szükség esetén 
intézkedést kezdeményezni.  

 
(6) Kunhegyes Város Jegyzője köteles minden fejlesztési célú támogatás, és minden éves 

szinten 1 millió Ft-ot meghaladó működési támogatás felhasználást a helyszínen 
ellenőrizni. 

 
 

5. §  

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 
K u n h e g y e s, 2005. június 30. 
 

 
 

                                                                                                                         Kontra József 
                                              polgármester
           

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet 
 

TÁMOGATÁSI  SZERZŐDÉS 
 
 

mely létrejött ………………………………………. (székhely: ………………….., 
………………….., képviseli: …………………………….), mint támogató, és …………. 
…………………………………….. (székhely: ……………………., ……………………..., 
képviseli: …………………………..), mint támogatott között az alábbi feltételekkel: 
 

1.) A támogató a ………... évi költségvetéséből ……………..-Ft összegű vissza 
nem térítendő támogatást nyújt a ………………………………… alapján a 
támogatott részére …………………………………………………………… 
céljára. 

 
2.) A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást 20… év folyamán 

kizárólag az 1.) pont szerinti célra használja fel.  
 

3.) A támogatás utalása a támogatott …………………………………………-nál 
vezetett ………………………..-……………………….-…..………………….. 
számú bankszámlájára az alábbiak szerint történik: 

 
A.) rendszeres működési célú támogatás esetében: 
Az éves költségvetési rendelet elfogadásáig –amennyiben a Képviselőtestület 
ettől eltérő döntést nem hozott- a támogatás mértéke a megelőző költségvetési 
évben a támogatott részére működés céljára jóváhagyott eredeti előirányzat 
1/12-ed része minden megkezdett hónap végén. Az éves költségvetési rendelet 
elfogadását követően június 30-ig a havonta folyósított támogatás összege úgy 
kerül meghatározásra, hogy félévkor az előirányzat-felhasználás időarányos 
legyen. Július 1-től december 31-ig a tárgyévre jóváhagyott támogatás egy 
havi összege kerül átutalásra minden hónap utolsó napjáig.  
 
B.) fejlesztési célú támogatás esetében: 

                                200………………..-ig              ………….-Ft 
                                200………………..-ig              ………….-Ft 
                                200………………..-ig              ………….-Ft 
                                200………………..-ig              ………….-Ft 

                                         Összesen:                              …………-Ft 
 

4.) A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a cél szerinti felhasználásról 
elszámolást készít a kifizetett számviteli bizonylatok fénymásolatának 
csatolásával és benyújtja Kunhegyes Város Jegyzője részére a tárgyévet követő 
év január 15-ig.  

 
5.) A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az elszámolási határidő 

elmulasztása miatti írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem kerül sor a 
támogatás elszámolásának benyújtására, vagy a támogatási összeg tárgyévben 
nem került felhasználásra, ill. a támogatás nem az 1.) pont szerinti célra került 



felhasználásra, úgy a támogatott a támogatás teljes összegét köteles azonnal 
visszafizetni a támogató ………………………………. számú bankszámlájára. 

 
6.) A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati cél megvalósítását a 

Kunhegyes Város Jegyzője által megbízott személy a helyszínen ellenőrizze. 
 

7.) A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek 
felhasználásának nyilvánosságáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján a 
szerződés lényeges tartalmáról való tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti 
titok címén. 

 
8.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv az 

irányadó. 
 
 
A felek a támogatási szerződést elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Kunhegyes, 20……………………. 
 
 
 
 
 
……………………………………                                     ……………………………………. 
          támogató részéről                                                                támogatott részéről 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 
 
 

Amely létrejött Kunhegyes Város Önkormányzata (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 
1., képviseli: Kontra József polgármester) továbbiakban támogató, és 
……………………………….(székhely: ………………………, 
képviseli:………………………….) továbbiakban támogatott között az alábbi feltételekkel: 
 
 

9.) A támogató ……….évi költségvetéséből a ……………………….Kt. 
határozata alapján a támogatott részére ……………Ft összegű önkormányzati 
támogatást nyújt ……………………………….céljára. 

 
10.) A) A támogatás kifizetése a támogatási cél megvalósítását megelőző héten, 

előre egyeztetett időpontban történik a Polgármesteri Hivatal pénztárából.  
                  B) A támogatás utalása a támogatott ……………………….. –nál vezetett 

………………………számú bankszámlájára  az alábbi ütemezésben történik: 
                                200………………..-ig              ………….-Ft 
                                200………………..-ig              ………….-Ft 
                                200………………..-ig              ………….-Ft 
                                200………………..-ig              ………….-Ft 

                                         Összesen:                              …………-Ft 
 

11.) A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást 20… év folyamán 
kizárólag az 1.) pont szerinti célra használja fel.  

 
12.) A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a cél szerinti felhasználásról 

elszámolást készít a kifizetett számviteli bizonylatok fénymásolatának 
csatolásával és benyújtja azt Kunhegyes Város Jegyzője részére a tárgyévet 
követő év január 15-ig. 

 
13.) A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás el nem számolása a további 

támogatási összegek kifizetésének felfüggesztését eredményezik. Amennyiben 
az írásbeli felszólítást követő 15. napon belül sem kerül sor a támogatás 
elszámolásának benyújtására, úgy a támogatott a támogatás teljes összegét 
köteles azonnal visszafizetni a támogató 11745145-15410072 számú 
Költségvetési elszámolási számlájára. 

 
14.) A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg tárgyévi fel nem 

használása, ill. nem cél szerinti felhasználása a támogatás visszafizetését 
eredményezi az 5.) pontban rögzítetteknek megfelelően. 

 
 
 
 
 



A felek a megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat magukra nézve kötelező érvénnyel 
elfogadták. 
 
Kunhegyes, 20……………………. 
 
 
 
Kontra József                                                                               ………………………………. 
polgármester  
(a támogató képviselője)                                                                (a támogatott képviselője) 
 

  


