LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
10/2006. (VI.16.)
RENDELETE
A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Lad Község Önkormányzatának képviselı-testülete Magyar Köztársaság Alkotmánya /A. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)8. § (5) bekezdésében , valamint a 16. §-ban foglaltakra
a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet célja, alapelvei
1.§
Lad Község Önkormányzata Képviselı-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet,
amelyet a településen élı vagy dolgozó állampolgárok önszervezıdı közösségei végeznek az
önkormányzati feladatok megvalósítására, a polgárok közéletbe való bevonása, a település
fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a
hagyományok ápolása, a lakosság mővelıdése, oktatása, szórakoztatása, sportolása
érdekében.
2.§
Az 1. §-ban foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselı-testület az éves költségvetésrıl
szóló rendeletében a település anyagi lehetıségeitıl függıen – keretet állapít meg az
önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának céljára, és a keret felhasználásáról való
döntés megfelelı elıkészítése, az önszervezıdı közösségek közti esélyegyenlıség biztosítása
érdekében bevezeti a pályázati rendszert, melynek feltételeit, és eljárás rendjét e rendelet
szabályozza.
3.§
(1)

Rendelet alkalmazásában :
a.) önszervezıdı közösségek : Tinódi Kórus, Keresztény Ifjúsági Közösség,
Cserkészcsapat, Ladi Sportegyesület, Ladi Nyugdíjas Klub, Katolikus Egyház,
Református Egyház, Ladi Ifjúsági Klub, Német Hagyományırzı egyesület, továbbá
ezen túlmenıen az illetékes bíróság által bejegyzett egyesület, mely az önkormányzat
illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik.
b.) Nem minısül önszervezıdı közösségnek a politikai párt helyi szervezet.
(2) Közérdekő feladatot lát el az olyan önszervezıdı közösség, amely az önkormányzat
(Ötv-ben) vagy más törvényben meghatározott kötelezı, vagy önként vállalt
feladatainak ellátásában részt vesz, vagy azt segíti, illetıleg tevékenységével a
polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja.

Pályázatok benyújtása
4.§
(1) Az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása (továbbiakban: pénzügyi
támogatás) iránti pályázatokat a rendelet 1. sz. mellékletében szereplı pályázati
adatlapon a polgármesteri hivatalban kell benyújtani a tárgyév május 31-ig.
(2) A pályázathoz csatolni kell:
a.) amennyiben az önszervezıdı közösség az elızı évben is részesült támogatásban, az
elızı támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát.
b.) Az önszervezıdı közösség elızı évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót, különös
tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre.
c.) Az önszervezıdı közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a
várható költségek szerint részletezve.
Pályázatok elbírálása
5.§
(1) A pályázatok elbírálása során a képviselı-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi
támogatás helyet a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás
más módja a pályázó által megjelölt cél támogatására alkalmas.
(2) A képviselı-testület kedvezı elbírálás esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról
szóló határozatban megjelölheti azt, hogy a támogatás felhasználása milyen célra
történhet.
(3) A képviselı-testületi döntés pályázókkal történı közlésérıl a polgármester
gondoskodik. Amennyiben a Képviselı-testület a támogatás felhasználásának célját
megjelölte, úgy a támogatásban részesülı önszervezıdı közösség a kapott támogatást
csak a meghatározott célra használhatja fel.
(4) Nem részesíthetı pénzügyi támogatásban az az önszervezıdı közösség
a.) amely az elızı évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelıen számolt el.
b.) Az elızı évben kapott támogatást a képviselı-testület elızetes hozzájárulása nélkül –
jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.
A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása
6.§
A képviselı-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetésérıl az aktuális
költségvetési éven belül kell gondoskodik.
7.§
(1) Az önszervezıdı közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles
elszámolni, e kötelezettségnek:
a.) a tárgyévet követı évre szóló pénzügyi támogatás iránti pályázat benyújtásakor, vagy

b.) amennyiben a tárgyévet követı évben pénzügyi támogatás iránt pályázatot nem nyújt
be, úgy a tárgyévet követı május 31-ig köteles eleget tenni.
(2) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló
bizonylatok másolatának benyújtásával teljesíthetı.
(3) Az elızı elszámolások elfogadásáról a képviselı-testület a tárgyévre benyújtott
pályázatok elbírálásakor dönt.

Egyéb rendelkezések
8.§

(1) Az önszervezıdı közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét, valamint
annak célját a körjegyzıség hirdetıtábláján a helyben szokásos módon kell közzétenni.
(2) Ugyancsak közzé kell tenni azt, hogy a kapott támogatással az önszervezıdı közösség a
rendelet elıírásainak megfelelıen számolt-e el, s a felhasználás milyen célra történt.
(3) A közzétételrıl a jegyzı gondoskodik.
(4) Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe, kihirdetésrıl a helyben szokásos módon a
körjegyzı intézkedik. A rendelet kihirdetésével egyidejőleg a helyi önszervezıdı közösségek
támogatásának rendjérıl szóló 12/2003. (VII. 04.) önkormányzati rendelet a hatályát veszti.

Lad, 2006. június 16.

Pirosné Tamás Krisztina
polgármester

Boti Ferenc
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2006. június 16.
Boti Ferenc
körjegyzı

