Muzsla község 2/2015 sz. általános érvényű rendelete
Muzsla község saját forrásaiból történő anyagi juttatások, pénzeszközök
biztosítása a kultúra, sport, közszolgálati, valamint a község területén belüli
általános, üzleti, foglalkoztatási célok támogatására.
A 369/1990 sz. /6§, 1. bekezdés/ községi önkormányzatokról szóló
törvény értelmében Muzsla község által kiadott 2/2015 sz. általános érvényű
rendelet, mellyel szabályozza, ill. meghatározza
Muzsla község saját
forrásaiból történő anyagi juttatások, pénzeszközök biztosítását a kultúra,
sport, közszolgálati, valamint a község területén belüli általános, üzleti,
foglalkoztatási célok támogatását az 583/2004 sz. törvény jogszabályainak
betartásával az önkormányzatok költségvetési rendeleteit illetően.
Bevezető rendelkezések
Az általános érvényű rendelet /a község saját forrásaiból történő anyagi
juttatások, pénzeszközök biztosítása a kultúra, sport, közszolgálati, valamint a község
területén belüli általános, üzleti, foglalkoztatási célok támogatására/ célja
a támogatások feltételeinek, és összegének meghatározása.
Ezen általános érvényű rendelet meghatározza a 7.sz. § 583/2004 sz. törvényének
alkalmazását, mely lehetőséget nyújt az önkormányzatok saját forrásaiból tőrténő
költségvetési támogatások nyújtására. A költségvetési támogatás egy vissza nem
térítendő pénzügyi hozzájárulás a község saját forrásaiból fizikai, természetes ill. jogi
személyek részére, /amely személyek állandó lakhellyel rendelkeznek a község
területén, ill. a községben valamilyen tevékenységet folytatnak, vagy a lakosoknak
valamilyen nemű szolgáltatást nyújtanak / az előre meghatározott feltételek és az,
üzleti, foglalkoztatási célok támogatására megkötött szerződés alapján.

I. sz. cikkely
Az általános érvényű rendelet tárgya
Ezen általános érvényű rendelet tárgya a következő:
1
2
3
4
5

A támogatások célirányos meghatározása,
Az anyagi juttatások, támogatások módjának megteremtése
A támogatások feltételeinek meghatározása,
A támogatások odaítélésének jóváhagyása
Az anyagi juttatások, pénzeszközök elszámolása
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II.sz. cikkely
A támogatások célirányos meghatározása
1. A kultúra, sport számára nyújtott anyagi támogatások a község
költségvetésében a fizikai, természetes, ill. jogi személyek részére különülnek el,
valamint művészeti egyesületek , amatőr csapatok részére, melyeknek nem a község az
alapítója, létrehozója. Az anyagi támogatások hasonlóképpen különülnek el az üzleti,
közszolgálati, vállalkozói célokra.
2. A támogatások nyújtásának lehetőségei:
-

3.
-

-

művészeti tevékenységek támogatása,
szabadidő, sport, kulturális és oktatási célú tevékenységek támogatása
helyi ill. regionális szintű kulturális és sportrendezvények támogatása
sportcsapatok támogatása hivatalos sportversenyeken országos ill.
regionális szintű sportszövetségek szervezésében,
a helyi hagyományok megőrzésének támogatása,
a község képviselete itthon és külföldön,
vállalkozói célok támogatása, jótékonysági, közszolgáltatási célok
összpontosítására Muzsla község területén,
a támogatási összegből vásárolt kisebb tárgyi eszközök a község
leltárában lesznek vezetve, amennyiben a az önkormányzat nem
dönt másképp.
Anyagi támogatás nyújtása nem lehetséges a következőkre :
politikai pártok, politikai mozgalmak és koalíciók tevékenységének
támogatására,
jogi, természetes, fizikai személyek tevékenységére - vállalkozók
kereskedelmi tevékenységére, kivéve az ARRIVA vállalatot, mely
/szállítási/ szerződés alapján tömegközlekedési szolgáltatásokat
biztosít Muzsla községben, a község területén tevékenykedik
megfelelve a lakosok igényeinek,
a természetes személyek, ill. vállalkozók tevékenységeire,
ellátási költségek, frissítők,
a szervezők tiszteletdíjára.
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III. sz. cikkely
A támogatások módjának megteremtése
Pénzeszközök – a község az ezen célokra szánt bevételeit saját gazdálkodása
útján éri el. A költségvetés ill. annak módosításainak elfogadása alapján az adott naptári
évre az önkormányzat elkülönít egy adott pénzösszeget saját bevételek gyanánt,
támogatások nyújtásának céljából ezen általános érvényű rendelet 2. cikkelyének
értelmében.
IV. sz. cikkely
A támogatások odaítélésének feltételei
A község saját bevételeinek pénzösszegeiből részesülhetnek jogi, fizikai ill.
természetes személyek, művészeti egyesületek, amatőr csapatok, csoportok, ( melyek
állandó lakhellyel rendelkeznek a községben), ( továbbá mint „kérvényezők“) :
a.) olyan egyszeri projektek, pályázatok események megszervezésére, melyek
előnyösek
mind a község ill. a lakosok számára,
b.) hosszabb távú beruházásokra,
az általános érvényű rendelet II. sz. cikkével összhangban:
1. Kérvényező:
a) állandó lakhellyel ill. székhellyel rendelkezik a községben,
b) valamilyen tevékenységet folytat a község területén,
c) a kérvényezőnek nincs tartozása a falu felé,
2. A kérvényező a teljes kérvényt postai úton ill. személyesen kézbesíti Muzsla
község felé. A mellékelt űrlap ezen általános érvényű rendelet 1.sz. mellékletében
található meg. A kézbesítés időpontja a következő költségvetési évre a folyó pénzügyi
évben október 31.
3. A teljes kérvénynek tartalmaznia kell:
a) a kérvényező teljes körű azonosítása, meghatározása,
b) a kérvény teljes körű megindoklása a község részéről nyújtott pénzösszeg
felhasználására,
c) a község részvételének pontos meghatározása az egyes eseményeken, úgymint
(társszervező, védnök, díszvendég, stb,)
d) a költségvetés, valamint a kiadások részletes számszerűsítése, a pénzeszközök
felhasználása, valamint az egyéb források megnevezése, mely a projekt
előrehaladását segíti,
e) a falu támogatásáról szóló kijelentés az alábbi mondat feltüntetésével :
„Az eseményt anyagilag támogatta Muzsla község.“
(médiákban, hírlevelekben,)
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f) a kérvényt a jogosult/meghatalmazott személy ill. törvényes képviselő olvasható
névvel, aláírással látja el,
4.A támogatási hozzájárulás tekintetében a kérvényező nem élhet jogi
követeléssel.
5. Politikati pártok, mozgalmak nem részesülhetnek pénzbeli támogatásban
6. Az önkormányzat a költségvetéstervezetében határozza meg az adott naptári év
pénzbeli támogatásainak teljes összegét. A pénzbeli támogatás az általános érvényű
rendelet II. sz. cikkelyének értelmében nem terhelheti a községet adóssággal.
7. A pénzösszegek elszámolás alá vannak vetve.

V. sz. cikkely
A hozzájárulási támogatás jóváhagyásának és odaítélésének eljárása
1. A községi hivatal megbízott munkatársa teljes körű ellenőrzést végez
a kérvénnyel kapcsolatban a IV.sz. cikk 1-3 pontjai alapján. Amennyiben a kérvény
hiányos, nem felel meg a követelmények szerint előírtaknak, nem kerül elfogadásra,
s vissza lesz juttatva a kérelmezőnek kiegészítésre. A kiegészítés nem felfüggesztő
hatályú és a rendelkezések a IV. sz. cikk 2. bekezdésének alapján továbbra is
sértetelenek, változatlanok maradnak. Amennyiben a kérvény teljes körű kompletizálása
a meghatározott időpontig nem történik meg, a további eljárásból ki lesz zárva, melyről
a községi hivatal részéről a kérvényező értesítve lesz.
2. A hozzájárulási támogatásokról az önkormányzati képviselőtestület dönt.
A képviselőtestület állásfoglalásáról a támogatás iránti kérvényt benyújtó
kérvényezők 7 napon belül értesítve lesznek, a sikeres pályázó meghívást kap
a szerződés aláírására. A kérvényt a községi hivatal munkatársa készíti elő két
példányban, melyek egyike a kérvényezőt illeti, másik a községi hivatalban marad.
A szerződést a szerződő felek jogi képviselői is ellátják aláírásukkal. Amennyiben
a kérvényező fizikai személy, az ő aláírása a hivatal által lesz hitelesítve.
3. A támogatott, sikeres pályázatok 15 nappal az önkormányzat általi jóváhagyás
után a község honlapján lesznek közzétéve.
4. A kérvényező köteles olyan feltételeket biztosíani, melyek lehetővé teszik az
önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatás felhasználásának
ellenőrzését.
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VI. sz. cikkely
A hozzájárulási támogatások elszámolása
1. A hozzájárulási támogatások elszámolását a kérvényező végzi el. A főellenőr
leellenőrzi, s jelentését az önkormányzat felé jóváhagyásra nyújtja be.
2. Az anyagi hozzájárulásban részesülő kérvényezők az
Általános érvényű rendelet értelmében:
a) kötelesek felmutatni az anyagi hozzájárulás célszerű felhasználtságát
bizonyító költségelszámolást a következő naptári év január 15.ig a község
főellenőrének valamint könyvelőjének. Az elszámolásnak tartalmaznia kell
a pénzösszeg felhasználását bizonyító dokumentumokat, mégpedig: számlák,
szerződések, bankszámlakivonatok, stb.
b) a fel nem használt anyagi forrásokat a kérvényező köteles visszaszolgáltatni
a község felé a megadott bankszámlára folyó év december 31.ig.
A kérvényező erről értesítést küld a község felé.
VIIl. sz. cikkely
Átmeneti és záró rendelkezések
1. Ezen általános érvényű rendelet ellenőrzését elvégzik:
a) A község polgármestere
b) Az önkormányzati képviselők
c) A község főellenőre
d) A község felhatalmazott alkalmazottja
2. Ezen általános érvényű rendelet megváltoztatása az önkormányzati testület
javaslatának, ill. jóváhagyásának alapján történhet meg.
3. Muzsla község önkormányzati képviselőtestülete megállapodott a 2/2015 sz.
általános érvényű rendelet jóváhagyásában a következő számú határozatában:
02/18022015.

Muzsla 2015.02.18.

Farkas Iván Ing.
polgármester
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Az általános érvényű rendelet javaslata: kifüggesztve: 2015. 02. 02.
eltávolítva: 2015. 02.18.
Az általános érvényű rendelet a jóváhagyás után: kifüggesztve: 2015. 02.20.
eltávolítva: 2015. 03.09.
Az általános érvényű rendelet hatályba lépése: 2015. 03.09.
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A pályázat benyújtásának határideje:

Muzsla község
Községi hivatal Muzsla

KÉRVÉNY A KULTÚRA, SPORT
PÉNZBELI TÁMOGATÁSÁRA MUZSLA KÖZSÉG 2/2015 sz. ÁLTALÁNOS
ÉRVÉNYŰ RENDELETE ÉRTELMÉBEN.
A KÉRELMEZŐ AZONOSSÁGA

4.

A kérelmező neve
( jogi személyiségét illetően)
Lakhely, székhely
(község, utca, házszám,
irányítószám)
Szervezeti jogi forma
(( jogi személyiségét illetően)
Tel. sz., fax.sz. e-mail

5.

Azonosító szám: IČO

6.
7.

Bankszámlaszám
Törvényes képviselő
(név, vezetéknév, lakcím, tel.sz.,
e-mail)
A törvényes képviselő
megválasztásának ideje és
dátuma/ rendelet alapján/
Kapcsolatfenntartó személy:
(név, vezetéknév, lakcím, tel.
sz., e-mail)
A kérelmező/pályázó
tevékenységének rövid
jellemzése
( az alapokmány, alapszabály ill.
szervezeti szabályosás
értelmében)

1.
2.

3.

8.

9.

10.

A kérvényt kérjük olvashatóan kitölteni!

7

Muzsla község
Községi hivatal Muzsla

A pályázat benyújtásának határideje :

II.
A pályázat, projekt jellemzése
1.

A pályázat neve/címe

2.

A pályázat megvalósításának
időpontja

3.

A pályázat megvalósításának
helye

4.

A pályázat rövid jellemzése

5.

Várható eredmény

6.

Muzsla község propagálása,
hirdetése
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A kérvényt kérjük olvashatóan kitölteni!
Muzsla község
Községi hivatal Muzsla

A pályázat benyújtásának határideje :

III.
A pályázat költségvetése

1.

Tétel
A pályázat kiadásai :
(tételesen konkretizálni)
-

2.

A pályázat összkiadásai:

3.

Más forrásokból származó
eszközök:
(feltüntetni milyenekből)
–
A községtől kérvényezett
eszközök:

4.

K ö l t s é g v e t é s ( EURO)
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Muzsla község
Községi hivatal Muzsla

A pályázat benyújtásának határideje :

IV.
A szükséges mellékletek összegzése
(x-el megjelölni)

1.

1. sz.
melléklet

A jogi személyiséget igazoló dokumentum
fénymásolata

2.

2. sz.
melléklet
3. sz.
melléklet

A törvényes képviselő megválasztását
igazoló dokumentum fénymásolata
Folyószámla - igazolás

3.

(1xa továbbiakban
csak
a változásokat)

............................ .............................. ............................

..................................

dátum

a törvényes képviselő aláírása

hely

pecsét
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