Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
27/2008. (XI. 18.)
rendelete
a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló
15/2002. (XI. 29.) rendelet módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (5) bekezdésében, valamint 16. §-ában foglaltak alapján – a helyi
önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 15/2002. (XI. 29.)
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 3. § helyébe a következı rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: támogatás) iránti
pályázatokat írásban az 1. sz. mellékletben szereplı Pályázati Adatlapon a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi-Gazdasági Irodájához lehet benyújtani a tárgyév január hónapban.
(2) A pályázathoz csatolni kell:
a) az önszervezıdı közösség bíróság általi bejegyzésérıl szóló végzést,
b) az önszervezıdı közösség alapszabályát vagy mőködésének egyéb
alapdokumentumát,
c) az önszervezıdı közösség (vagy döntéshozó szerve) közgyőlésérıl, ülésérıl azon
jegyzıkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó
döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza,
d) a c) pontban meghatározott célok várható pénzügyi kiadásait, és az
önkormányzattól igényelt támogatás összegét, ütemezését,
e) amennyiben az önszervezıdı közösség az elızı évben is részesült támogatásban, az
elızı évi tevékenységérıl szóló írásos tájékoztatót, különös tekintettel a végzett
feladatokra, elért eredményekre, továbbá a támogatás felhasználásáról szóló
bizonylatok hitelesített másolatát.”
2. §
A Rendelet 6. §-a helyébe a következı rendelkezés lép.
„6. §
(1) A képviselı-testület az önszervezıdı közösségek egyenlı eséllyel történı pénzügyi
támogatáshoz jutása érdekében a következıket határozza meg:
a) a pénzügyi támogatások érdekében a szervezeteknek pályázniuk kell,
b) a pályázatok a képviselı-testület által kerülnek elbírálásra, melyet elızetesen a
szakbizottságok valamint a Pénzügyi Bizottság véleményez.
c) a támogatás elszámolási kötelezettség mellett kerül folyósításra.
(2) A képviselı-testület a pénzügyi támogatások megállapítása során elınyben részesíti azt a
közérdekő feladatot ellátó önszervezıdı közösséget, amely a képviselı-testület célkitőzései,
programjai alapján olyan önkormányzati feladat ellátását segíti elı.

-2(3) A pályázat benyújtása kapcsán csak formai hiánypótlásra van lehetıség a rendelet 3. § (2)
bekezdésében meghatározott dokumentumok tekintetében a pályázat benyújtási határidejét
követı 10 munkanapon belül.
(4) A hiánypótlási felhívásra nem, vagy nem megfelelıen reagáló szervezetek pályázatai a
pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.
(5) A szakbizottságok és a pénzügyi bizottság által véleményezett pályázatokat a polgármester
legkésıbb a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követı ülésterv szerinti képviselıtestületi ülésre nyújtja be.
(6) A képviselı-testület csak a költségvetésében a szervezetek támogatására elkülönített forrás
erejéig dönthet a támogatások odaítélésérıl.
Az önkormányzat gazdasági helyzetére tekintettel fenntartja magának azt a jogot, hogy nem
minden évben nyújt támogatást.
(7) A képviselı-testület a pénzügyi támogatásokról határozatban dönt. A határozatnak
tartalmaznia kell:
a) a pályázó adatait (nevét, székhelyét),
b) a pénzügyi támogatás összegét,
c) a pénzügyi támogatás folyósításának módját és idejét, illetve ütemezését,
d) a pénzügyi támogatás engedélyezett felhasználási célját, és határidejét, több ütem
esetén mindezt ütemenként,
e) a támogatással való elszámolás módját és idejét, több ütem esetén az ütemenkénti
elszámolásra vonatkozó adatokat.
(8) A képviselı-testületi határozat alapján a támogatott szervvel Támogatási Megállapodást
kell kötni. A Támogatási Megállapodásnak tartalmaznia kell az államháztartásról szóló
törvény vonatkozó elıírásait, tekintettel arra, hogy az önkormányzat, mint az államháztartás
alrendszere nyújt támogatást államháztartáson kívüli szervezet részére.”
3. §
A Rendelet 10. § (1) bekezdés a)-b) pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 10. § (1) Az önszervezıdı közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles
elszámolni. E kötelezettségének
a) a tárgyévre vonatkozó pénzügyi támogatás iránti pályázat benyújtásával egyidejőleg, a
tárgyév január 31. napjáig, vagy
b) amennyiben a tárgyévre pályázatot nem nyújt be, a tárgyév január 31. napjáig köteles
eleget tenni.”
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4. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2008. november 17.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı
E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2008. november 18.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

