Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Baja Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.2. pont 4.2.1. alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Baja
Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet célja, hogy Baja Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénynek megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre
átadott és az államháztartáson kívülről átvett forrásokra vonatkozó eljárást.
(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés (köznevelés), a szociális és
karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás
megteremtése és a sport terén végzett tevékenységet.
(3) E rendelet tárgyi hatálya a (4) bekezdésben foglaltak kivételével kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő
önkormányzati forrás (a továbbiakban: forrás) átadására, és az államháztartáson kívülről érkező forrás önkormányzat
által történő átvételére, függetlenül attól, hogy az önkormányzat támogatást pályázati úton vagy pályázati rendszeren
kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el.
(4) E rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki
a) Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés
helyi támogatásáról szóló 10/2013. (V. 31) önkormányzati rendeletében foglalt támogatásokra,
b) Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet 22. § (9)-(10) bekezdéseiben foglalt vételár engedményre,
c) a természetes személyeknek nyújtott, külön önkormányzati rendeletben meghatározott szociális célú pénzbeli és
természetbeni juttatásokra,
d) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatára, önkormányzati támogatásrészére,
e) az Eötvös József Főiskolára jelentkező hallgatók támogatására vonatkozó Eötvös József Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra.
(5) E rendelet személyi hatálya Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, természetes személyekre,
valamint az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre
terjed ki.
(6) E rendelet alkalmazása során forrás alatt a pénzeszközt kell érteni.
(7) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil
szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek és a természetes személyek számára e rendelet keretei között, azonos
feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton vagy pályázat nélküli egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást
biztosít a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek működéséhez és rendezvényeihez.
(8) A támogatás céljára felhasználható előirányzatok összegét a képviselő-testület évente, az önkormányzat tárgyévi
költségvetéséről szóló rendeletében állapítja meg.
2. A támogatás nyújtásának általános feltételei
2. §
(1) A civil szervezet, önszerveződő közösség, valamint magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan
közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Baja város lakosságának érdekeit szolgálja.
(2) Támogatásban részesíthető főbb tevékenység különösen
a) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatás,
b) a környezet-egészségügy, különösen a köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
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c) a helyi környezet- és természetvédelem célját szolgáló tevékenység,
d) a kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme,
valamint a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
e) az épített örökség helyi védelme,
f) a gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás, különösen a gyermekek táboroztatása,
g) a sport és ifjúsági ügy,
h) a nemzetiségi ügy,
i) a közreműködés a település közrendjének, közbiztonságának és vagyonvédelmének biztosításában,
j) bajai ingatlan szennyvíz-közcsatornára történő rákötésének támogatása,
k) a civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
l) kiadványok készítése, megjelentetése.
(3) Amennyiben a támogatást igénylő jogszabály alapján beszámoló készítésére és annak letétbe helyezésére kötelezett,
kizárólag akkor részesíthető támogatásban, ha a beszámoló-készítési és letétbe helyezési előírásoknak eleget tett, előző
évi beszámolóját letétbe helyezte.
(4) A pénzbeli támogatásokról az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletében évente meghatározott
előirányzat terhére a képviselő-testület vagy az átruházott hatáskörrel rendelkező szerve pályázat kiírása útján vagy
egyedi kérelem alapján dönt.
3. Pályázat kiírása, benyújtása, elbírálása és ellenőrzése
3. §
(1) A hatáskörrel rendelkező szerv az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletének hatálybalépését
követően írja ki a pályázatot, legkésőbb tárgyév október 1. napjáig.
(2) Az épített örökség helyi védelmére vonatkozó pályázati kiírásnak, a pályázat benyújtásának, a pályázat elbírálásának
és ellenőrzésének szabályait az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati
támogatásról szóló 55/2003. (XI. 28.) Ktr. sz. rendelet tartalmazza.
(3) A pályázat kiírója – a kiírásban – jogosult meghatározni a támogatás intenzitásának mértékét, amely lehet 100%-os,
vagy részleges támogatás. A pályázat kiírója jogosult továbbá meghatározni az egy pályázatra adható maximális
támogatás mértékét.
(4) A pályázati felhívás kiírására
a) sportpályázat esetén a polgármester,
b) közművelődési pályázat esetén a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság,
c) ifjúsági célú pályázat esetén a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság,
d) a bajai színtársulatok közművelődési támogatására irányuló pályázat esetén a Kulturális, Egészségügyi és
Szociális Bizottság,
e) szociális célú, valamint a karitatív szervezetek támogatását célzó pályázat esetén a Kulturális, Egészségügyi és
Szociális Bizottság,
f) szennyvíz-közcsatornára történő rákötés támogatására irányuló pályázat esetén a Városüzemeltetési és
Környezetvédelmi Bizottság
rendelkezik átruházott hatáskörrel.
(5) 1 A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, az önkormányzat polgármesteri hivatalban lévő hirdetőtábláján,
legkésőbb a pályázati kiírás kiadmányozását követő munkanapon, valamint az önkormányzat honlapján, a helyben
szokásos módon történő közzététellel azonos naptári napon közzé kell tenni, ezen felül a pályázatot kiíró döntésétől
függően a Bácskai Naplóban vagy más helyi lapban a pályázati felhívás vagy a pályázati felhívás kiírásáról szóló, a felhívás
közzétételének helyét is megjelölő tájékoztatás is közzétehető. A pályázatok benyújtására a kiírásban legalább 30 napos
határidőt kell biztosítani, amelyet a közzététel napjától kell számítani.
(6) A pályázatot az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.
(7) A pályázati adatlaphoz csatolni kell a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot.
(8) Baja város sportjáról szóló önkormányzati rendelet szerinti kiemelt- és versenysport egyesületek működési
támogatásának elnyerésére irányuló pályázat esetén a pályázathoz a 3. melléklet, a Baján megrendezésre kerülő
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sportrendezvények szervezésének, valamint bajai sportolók országos és nemzetközi versenyeken való részvételének
támogatására irányuló pályázat esetén a pályázathoz a 4. melléklet szerinti költségvetési táblázatot kell benyújtani.
(9) A Baja városában megvalósuló közművelődési rendezvények, ifjúsági célú, szociális vagy karitatív célú
kezdeményezések, a bajai színtársulatok közművelődési támogatásának elnyerésére irányuló pályázat esetén a
pályázathoz az 5. melléklet szerinti költségvetési táblázatot kell benyújtani.
(10) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő
pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához, azzal, hogy a pályázati kiírásnak nem megfelelően
benyújtott pályázatok esetén a pályázót egy alkalommal – a kiírásban megjelölendő, megfelelő határidő tűzésével –
hiánypótlásra kell felhívni. Amennyiben a hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, a nem megfelelően benyújtott
pályázatot támogatásban részesíteni nem lehet.
(11) A pályázat során a pályázó egyidejűleg több különböző tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a
pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.
(12) Ugyanarra a tevékenységre vonatkozóan forrásra kizárólag egy pályázat nyújtható be.
(13) Több civil szervezet közös rendezvénye, közös programja esetén több civil szervezet is nyújthat be pályázatot a
közös rendezvényre, programra.
(14) Elkésett pályázat támogatásban nem részesíthető.
4. §
(1) A beérkezett pályázatokat
a) sportpályázat esetén a polgármester,
b) közművelődési pályázat esetén a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság,
c) ifjúsági célú pályázat esetén a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság,
d) a bajai színtársulatok közművelődési támogatására irányuló pályázat esetén a Kulturális, Egészségügyi és
Szociális Bizottság,
e) szociális célú, valamint a karitatív szervezetek támogatása irányuló pályázat esetén a Kulturális, Egészségügyi és
Szociális Bizottság,
f) szennyvíz-közcsatornára történő rákötés támogatására irányuló pályázat esetén a Városüzemeltetési és
Környezetvédelmi Bizottság
bírálja el.
(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a benyújtási határidő elteltétől – hiánypótlás esetén a hiánypótlás megfelelő
teljesítésétől, vagy a hiánypótlási határidő eredménytelen elteltétől – számított 30 napon belül a beérkezett pályázatokat
el kell bírálni.
4. A pénzügyi támogatás kifizetése, felhasználása, a támogatással történő elszámolás
5. §
(1) A támogatói döntés alapján a támogatottal támogatási szerződést kell kötni, a támogatói döntés közlését követő 60
napon belül. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a támogatott hibájából a támogatói döntés közlésétől
számított 60 napon belül nem kerül sor, a támogatói döntés hatályát veszti.
(2) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.
(3) Amennyiben a 2. melléklet szerinti nyilatkozatokon pályázó úgy nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a
támogatott tevékenység vagy a támogatási cél tekintetében az általános forgalmi adó levonására jogosult, az
elszámolását nettó módon köteles benyújtani.
6. §
(1) A támogatás – a szennyvíz-közcsatornára történő rákötésre nyújtott támogatás kivételével – a támogatási
szerződésben meghatározottak szerint kerül kifizetésre utólagos elszámolás követelménye mellett. A támogatás
felhasználásáról szóló beszámolónak a pályázat tartalmához is igazodó, részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell
tartalmaznia.
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(2) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy: „……… Ft a….. évi
önkormányzati támogatás terhére elszámolva”, továbbá a képviselő aláírásával és dátummal, keltezéssel kell ellátni.
(3) A támogatás felhasználását a szakmai és pénzügyi beszámoló alapján
a) sportpályázat esetén a polgármester,
b) közművelődési pályázat esetén a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság,
c) ifjúsági pályázat esetén a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság,
d) a bajai színtársulatok közművelődési támogatására irányuló pályázat esetén a Kulturális, Egészségügyi és
Szociális Bizottság,
e) szociális célú pályázat, valamint a karitatív szervezetek támogatása esetén a Kulturális, Egészségügyi és Szociális
Bizottság
ellenőrzi.
(4) A támogatás felhasználását szakmai és pénzügyi beszámoló alapján a Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési
Bizottság bármikor ellenőrizheti, attól függetlenül, hogy a (3) bekezdésben meghatározott ellenőrzésre jogosult által
ellenőrzött szakmai és pénzügyi beszámoló már elfogadottnak minősül.
(5) A támogatás felhasználását szakmai és pénzügyi beszámoló alapján, belső ellenőrzés útján az önkormányzat belső
ellenőre is ellenőrizheti.
7. §
A szennyvíz-közcsatornára történő rákötés támogatása esetén a támogatás kifizetése a közműbekötés elkészülte, a
közműszolgáltató által kiállított igazolás támogató részére történő benyújtása után 60 napon belül történik.
8. §
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A pályázat, a pályázati kiírás előkészítése, a pályázat elbírálása, a szerződéskötés, az elszámolás előkészítése és
végrehajtása során – a polgármester hatáskörébe átruházott támogatások kivételével – a közbenső intézkedések, iratok
kiadmányozására jegyzői utasításban erre kijelölt, a Bajai Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő
jogosult.
9. §
(1) A támogatottat a 6. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásáról. Ha beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e
kötelezettségének teljesítéséig a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztett támogatás – ha annak
feltételei egyébként fennállnak – a beszámolási kötelezettség teljesítését követően kerülhet újra folyósításra.
(2) A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogató
a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja, vagy kezdeményezheti annak
módosítását. Ezekben az esetekben a támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-ban meghatározott ügyleti kamattal,
késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
(3) A visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a támogatás visszavonása,
a támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő támogatás visszakövetelése
céljából – természetes személy részére nyújtott támogatás kivételével – a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot
kell kikötni. Biztosítékként a támogatott valamennyi fizetési számlájára szóló azonnali beszedési megbízásra vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozatot köteles kiállítani. Nem teljesítés esetén a visszafizetési kötelezettség érvényesítése elsősorban
a biztosíték érvényesítésével történik.
(4) A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogató
támogatottat legfeljebb 3 évre a további támogatásokból kizárhatja.
5. Pályázat lefolytatása nélkül történő egyedi támogatás
10. §
(1) 3 Egyedi támogatási kérelem polgármesteri, alpolgármesteri kisösszegű támogatás céljára, vagy más célra – a (3)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően –, írásban nyújtható be a polgármesternek vagy az alpolgármesternek címezve. A
2
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beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról – az alpolgármesternek címzett egyedi kérelem esetén az alpolgármester
javaslata alapján – a polgármester támogatás esetén támogatói okirattal, a kérelem beérkezését követő 30 napon belül
dönt.
(2) Amely pályázat lefolytatása nélküli egyedi támogatás elbírálása jogszabály alapján a képviselő-testület át nem
ruházható hatáskörébe tartozik, vagy a képviselő-testület hatáskörét nem ruházta át, a kérelmet a képviselő-testület
bírálja el. Ilyen esetben támogatottal támogatási szerződés megkötésére kerül sor.
(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében és az önkormányzat
éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott polgármesteri és alpolgármesteri kisösszegű
támogatás értéke esetenként, kérelmenként az 500.000 forintot nem haladhatja meg. A kisösszegű támogatás formája
vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A polgármester a naptári félévet követő első rendes képviselő-testületi ülésen
az átruházott hatásköreiben hozott döntésekről szóló beszámolójában beszámol a megelőző naptári félévben nyújtott, e
bekezdés hatálya alá tartozó forrásfelhasználásról is.
(4) 4 Az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletben a tanácsnokok feladatellátásához kapcsolódó működési
kiadások előirányzat terhére a támogatásról a tanácsnok javaslata alapján a polgármester a kérelem beérkezését követő
30 napon belül dönt és vállal rá kötelezettséget, a forrásfelhasználásról pedig a (3) bekezdésben foglaltak szerint számol
be a képviselő-testületnek.
(5) Az önkormányzat által alapított, vagy az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok az önkormányzat
tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletben elfogadott előirányzatok terhére történő támogatása támogatási vagy más
szerződés alapján történik.
(6) 5 Az e § szerinti támogatás felhasználását a szakmai és pénzügyi beszámoló alapján a polgármester – képviselőtestület által a (2) bekezdés szerint hozott döntés esetén a Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság – ellenőrzi.
A pályázati lefolytatása nélküli egyedi támogatásokra alkalmazni kell a 3. § (7) bekezdésben, a 3. § (11)-(13)
bekezdésben, az 5. § (3) bekezdésében, a 6. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben, valamint a 9. § (1)-(4) bekezdésében
foglaltakat.
Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. §
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről értékhatár nélkül – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester
dönt, mely döntésről a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.
(2) Az alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a kérelem beérkezését követő soron következő rendes ülésén
dönt.
Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet szabályait a hatálybalépését követően kiírt pályázatokra és a hatálybalépését követően benyújtott, pályázat
lefolytatása nélküli egyedi támogatási kérelmekre terjed ki.

Fercsák Róbert
polgármester

dr. Papp Zoltán
jegyző

Záradék:
E rendelet kihirdetésre került 2017. február 24. napján.
dr. Papp Zoltán
jegyző
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Módosította a 19/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 2. § b) pont. Hatályos 2017. május 1-től.
Módosította a 19/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 2. § c) pont. Hatályos 2017. május 1-től.
Módosította a 19/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 2. § d) pont. Hatályos 2017. május 1-től.
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