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SZABÁLYZAT  
 

a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati 

támogatásának elosztásáról 

 

1. A társadalmi szervezetek támogatására a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását 

követően pályázatot ír ki a közművelődésről szóló 18/2019. (IX. 26.) önkormányzati 

rendeletben biztosított jogköre alapján. 

 

2. A pályázat közzététele az adott év költségvetésének elfogadása után Abony Város Honlapján 

történik, valamint a pályázati adatlap átvehető az Abonyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán. 

 

3. A pályázatok elbírálásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottsága dönt a benyújtási határidő lejártát követő első ülésén. 

 

4. A támogatást egyösszegben, a támogatási szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül 

kell a szervezetnek átutalni. 

 

5. A társadalmi szervezetek (civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, non-profit 

szervezetek, stb.) támogatásának feltételeit Abony Város Önkormányzat Képviselő- 

testületének a közművelődésről szóló 18/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete 

tartalmazza az alábbiak szerint: 

      

„9. § (1) Az önkormányzat a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezeteket pályázat 

útján támogatásban részesíti. 

(2) A kulturális tevékenységet végző szervezetek (civil szervezetek, alapítványok, egyesületek 

stb.) pályázatot pályázati adatlapon nyújthatnak be, amely beszerezhető a polgármesteri 

hivatalban vagy letölthető Abony város honlapjáról (www.abony.hu). 

(3)   A pályázat kiírása – ezen rendelet alapján – évente egy alkalommal, az éves költségvetés 

elfogadását követően kerül sor. 

(4)   A pályázat közzététele Abony város honlapján és a helyi hirdetési újságban történik. 

(5)  A pályázat benyújtásának határideje a pályázati kiírás Abony Város Honlapján történő 

megjelenést követő 15 nap (a határidő pontos megjelölése a mindenkori pályázati kiírásban 

naptári nap szerint feltüntetésre kerül). 

(6)  Pályázni az alábbi költségek támogatására lehet. 

 a)  rendezvények szervezése 

 b) működési költségek 

(7) A pályázatok benyújtása során figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §, 8. § és 14. § előírásaira. 
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(8) A pályázatok elbírálásáról az önkormányzat SZMSZ.-ében kijelölt szerve dönt a benyújtási 

határidő lejártát követő 15 napon belül, illetőleg testületi szerv esetén a benyújtási határidő 

lejártát követő első munkaterv szerinti ülésén.  

(9) A támogatás elosztásának főbb elvei: 

 a) a város művelődési közéletében való aktív közreműködés 

 b) a városi ünnepségek, megemlékezések, kulturális események megrendezésében való 

közreműködés, szervezés 

c) társadalmi és civil szervezetek részére önrész biztosítása 

d) közösség érdekében végzett tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a 

településen élők életminőségének javításához, hitelesen képviseli és támogatja a Képviselő- 

testület általános célkitűzéseit 

(10) A támogatás – a támogatási szerződés alapján – csak abban az esetben fizethető ki, ha: 

a) a támogatás kizárólag a város kulturális élete színvonalának emelését szolgálja 

b) a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott 

időpontig és módon elszámolt, az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti 

felhasználásáról 

c) a támogatott felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és 

biztosítja azok ellenőrizhetőségét 

(11) A pályázat keretében nem támogathatók: 

a) politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok 

b) azon szervezetek, amelyek pályázatukat a nyitva álló pályázati határidőn túl nyújtották be, 

illetve a hiánypótlásnak nem tettek eleget 

c) a társadalmi szervezet által megszervezésre kerülő olyan rendezvény, amelyet a Képviselő-

testület a tárgyévi rendezvénytervben a kiemelt városi rendezvények, városi ünnepségek 

körében a költségvetési rendeletében meghatározottak szerint támogat. 

(12) A támogatás összegéről, a meghatározott célról külön megállapodás készül. A 

megállapodást az Önkormányzat nevében a Polgármester írja alá.  

(13) Az önkormányzat által kulturális célú támogatásban részesültek kötelesek törvény és e 

rendelet előírásai és az Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás szerint 

tevékenykedni.  A jogi előírások és a vállalt kötelezettséggel megszegése a támogatások 

megvonásával, illetve az önkormányzattal kötött szerződés felmondásával járhat. A támogatott 

köteles az elszámolást a tárgyévet követő január 15-ig megtenni.” 

 

6. A pályázat elbírálása során előnyt jelentő szempontok: 

 

- a pályázati kiírást megelőző évben nyújtott támogatással határidőre, pontosan történő 

elszámolás, 

- ha a társadalmi szervezet kulturális tevékenysége tehermentesíti a város kulturális 

feladataira szánt költségvetési összeget, 

- az olyan program, rendezvény, mely városunk hírnevét, ismertségét növeli, 

- ha olyan rendezvényről van szó, amely a város, esetleg a térség széles körét szólítja meg, 

- ha tradicionális rendezvényről van szó, vagy a rendezvény hagyományteremtő céllal kerül 

megrendezésre. 

 

7. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdés alapján: 

 

„(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.” 

 

8. Knyt. 8. § alapján: 

 

„(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.” 

 

9. Knyt. 14. § alapján: 

 

„A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-

ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A 

nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye, 

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, 

képviselőjének neve, 

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi 

okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése, 

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya, 

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása, 

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével 

kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.” 

 

10. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) 

bekezdés a) és c) pontja alapján költségvetési támogatás annak nyújtható, aki megfelel a 

rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, valamint átlátható szervezetnek 

minősül. 



 

 

11. Az Áht. 50. § (4) bekezdése alapján: 

 

„A támogatási igény benyújtásának feltételéül előírható, hogy a támogatási igény 

benyújtójának ne legyen esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem 

értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- 

vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).” 

 

12. Nem részesülhet támogatásban, illetve a folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető 

az a szervezet, amely 

- a benyújtott pályázati dokumentációjában megtévesztő, vagy valótlan adatot 

szolgáltatott, 

- a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően 

használta fel 

- a szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidőben teljesítette. 

 

13. A támogatás összegéről, a meghatározott célról külön támogatási szerződés készül. A 

támogatási szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá.  

 

14. A támogatott köteles a támogatással a tárgyévet követő év január 15. napjáig elszámolni. 

 

 

Abony, 2023. február 15.                                                      

    

 

 

 Abony Város Önkormányzata 

 Képviselő-testülete 

 

 

 

 
 


