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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának módjáról szóló
19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek
támogatásának fontosságát elismerve a pilisvörösvári székhelyű társadalmi szervezetek
támogatásának szabályozására, a támogatási rendszer lehetőségeiről, az adományozás
rendjének meghatározásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti
jogalkotói hatáskörében a pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának
módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet
alkotja:

1. § A pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának módjáról szóló 19/2010.
(XI. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a
következő bevezető rész lép:
„Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:”

2. § (1) A Rendelet 2. melléklettel egészül ki, amely e rendelet 1. mellékletét képezi.

(2) A Rendelet 3. melléklettel egészül ki, amely e rendelet 2. mellékletét képezi.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2019. május 30.

        Gromon István                                        dr. Krupp Zsuzsanna
         polgármester                                                jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a
alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2019. május 31. napján.

Pilisvörösvár, 2019. május 31.

                                                                Dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                        jegyző

1. melléklet a …../2019. (……) önkormányzati rendelethez
          Pályázati adatlaphoz

csatolandó
 

ÁTLÁTHATÓSÁGI PÁLYÁZATI NYILATKOZAT
 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. §

(1) bekezdés szerinti érintettségéről
 
A Pályázó neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
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Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt
szervezettel szemben fennáll, mert
 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök
döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye
beírandó):…………………...……………………...……….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………….…
 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)

Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d)
pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

 
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)

 
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-
előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér

 
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban
megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

 

Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll
(a szervezet neve, székhelye beírandó):
……………………………………………………………………………………...………………….
………………………………………………………………………………………………...
………………….
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér

 
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy

szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője 
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja 

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi
tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
 

Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
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köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont
alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér

 
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A
nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
 
Kelt:

 
Aláírás/Cégszerű aláírás

2. melléklet a …../2019. (……) önkormányzati rendelethez
Pályázathoz csatolandó

 
NYILATKOZAT

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által
„Civil szervezetek …... évi önkormányzati támogatása”

elnevezésű pályázati eljárásban megkötendő támogatási szerződéshez
 

Nyilatkozatot benyújtó egyesület  (továbbiakban: pályázó)
- megnevezése: ………………………………………………………………………….
- székhelye:    ……………………………………………………………………………
- telephelye:
 ……………………………………………………………………………..
- nyilvántartásbavételi okirat száma:
…………………………………………………….
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………..
- törvényes képviselőjének neve: ………………………………………………………..
- törvényes képviselőjének címe: ……………………………………………………….
- adószám:……………………………………………………………………………….

 
Alulírott …………………………………………………………………………………….,
mint a pályázó törvényes képviselője, ezennel nyilatkozom, hogy

1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek,
valódiak, hitelesek, továbbá az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy
egyidejűleg

a) nem nyújtottunk be,
b)benyújtottunk,
……………………………..időpontban, ………………………………….részére.

2. A pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

3. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a támogatással kapcsolatos adataihoz a támogató
szervezet, valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szervezetek ellenőrzés
céljából hozzáférjenek.

4. A pályázó megfelel az Áht. 50. §. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
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5. A pályázó vállalja a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. §. (1) bekezdése szerinti
bejelentési kötelezettség teljesítését és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás
összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti.

6. A pályázó a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal
a) rendelkezik
b) nem rendelkezik (Aláhúzandó)

 7. A pályázónak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a
támogatás céljának megvalósulását meghiúsítja.

8. A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy bárminemű változás bekövetkezése esetén
a tudomására jutástól számított 8 napon belül azt írásban bejelenti a támogatónak.

 
Kelt: …………………………………….
 
 
                                                                                      

                                                                            ………………………………………………
                                                                              Név (képviselő olvasható neve, aláírása)
 
 
 

…………………………………………    Pályázó
szervezet neve, bélyegzője


