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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (V. 27.) 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) 1. §-
a  a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„1. § (5) Ha az e rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió
működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1)
bekezdése alapján állami támogatásnak minősül, azt kizárólag az EUMSZ 107. és
108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.
december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24., 1.o)
szabályai alapján lehet nyújtani.”

2. § E rendelet 1. melléklete a Rendelet 4. 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, 2016. május 26.

        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, 2016. május 27. napján.

Pilisvörösvár, 2016. május 27.

                                                                Dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                        jegyző
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1. melléklet
Támogatási szerződés

vissza nem térítendő támogatásról

Amely létrejött egyrészről Pilisvörösvár Város Önkormányzata (székhely:
2085 Pilisvörösvár, Fő. tér 1.) képviseli: Gromon István polgármester, mint
Támogató,

másrészről ……………………………… (székhely:  ………………….)
képviseli: …………………elnök mint Támogatott között az alulírott napon és
helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató, Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Képviselő-
testület …... évi költségvetéséről szóló ………….. számú rendelete, a
pilisvörösvári társadalmi szervezetek támogatásának módjáról szóló
19/2010. (XI.15.) számú rendelete, valamint ……………..  Kt. sz.
határozata alapján vissza nem térítendő pénzügyi támogatást
biztosít a támogatottnak. Támogatott az előző évi támogatási
összeggel szabályszerűen elszámolt, támogatási kérelmét a rendeletnek
megfelelően benyújtotta.

2. A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó ………………
forint, amelyet a Támogatott a kérelmében szereplő célokra –
……………………… – köteles fordítani.

3. A Támogató a támogatási összeget ………. március 31-ig átutalja a
Támogatott ……………………………… számú bankszámlájára.
Amennyiben a támogatási szerződés ……... március 31-ig nem kerül
aláírásra, úgy az aláírást követő 15 napon belül kerül utalásra az első
támogatási részlet.

4. A Támogatott vállalja, hogy az egyesület tevékenységéről szóló
tájékoztatókon, cikkekben, marketing és propagandaanyagokban,
beszámolókban feltünteti, hogy az egyesület tevékenységét
Pilisvörösvár Város Önkormányzata támogatja.

5. A Támogatott köteles legkésőbb ………….. február 15-ig írásban
beszámolni a támogatással kapcsolatos tevékenységéről, a támogatás
felhasználásáról, továbbá összesített kimutatást készíteni a támogatott
nevére és címére kiállított számlák alapján. Az elszámolásra benyújtott
eredeti számlákra rá kell vezetni, hogy „…... évi támogatás
elszámolásához benyújtotta”, szignálni, a Polgármesteri Hivatal
bélyegzőjével ellátni, ezután szervezet részére az eredeti számlákat
vissza kell adni.
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6. Amennyiben a támogatási összeg nem kerül teljes mértékben
felhasználásra, a fel nem használt, fennmaradó összeget Pilisvörösvár
Város Önkormányzata számú 14100024-11787949-02000004
számlájára kell visszautalnia úgy, hogy az az Önkormányzat számlájára
legkésőbb ……... február 15-ig beérkezzen.

7. Amennyiben a Támogatott a támogatási összeget elköltötte, de arról
az 5. pontnak megfelelően nem tud elszámolni, nem tud a támogatott
időszakra megfelelő számlát felmutatni, köteles az el nem számolt
összeget Pilisvörösvár Város Önkormányzata 14100024-11787949-
02000004 számú számlájára visszautalni …… február 15-ig.

8. Ha az önkormányzati támogatást a Támogatott rendeltetésellenesen
használja fel, a rendeltetésellenesen felhasznált összeget Pilisvörösvár
Város Önkormányzata 14100024-11787949-02000004 számú
számlájára vissza kell utalni …….. február 15-ig, és a
rendeltetésellenes felhasználás miatt a tárgyévben a szervezet nem
kaphat támogatást a Képviselő-testülettől.

9. Késedelmes visszafizetés esetén, ha a Támogatott a visszafizetési
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az éves átlagos jegybanki
alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamatot köteles fizetni
addig a napig, amíg fizetési kötelezettségének eleget nem tesz.

10. Az a társadalmi szervezet, amely Pilisvörösvár Város
Önkormányzatától bármilyen jogcímen támogatásban részesült és a
támogatással nem számolt el, nem jogosult támogatásra addig, amíg a
korábbi támogatási összeggel el nem számol.

11. Amely civil szervezetnek támogatás-visszafizetési kötelezettsége
van, úgy részére újabb támogatást a Képviselő-testület nem ítélhet
meg.

12. A jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű
támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a
továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján
lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja
meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál
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az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének
(2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható
költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a
támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben
vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek
meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális
intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1)
bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek
teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a
részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.
A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.
cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti
kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése
céljából teherszállító jármű vásárlására.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10
évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása
esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű
támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság
kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az
1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó
egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók

14. Jelen szerződés akkor jön létre, ha a Támogatott az általa aláírt
támogatási megállapodás 1 példányát visszaküldi a támogatónak.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írják alá.
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Pilisvörösvár, ………………………..

        ……………………………………………        ……………………………………………
        Gromon István         Támogatott
        polgármester, Támogató        


