
TÁJÉKOZTATÓ 

civil szervezetek támogatási igényének benyújtásához 

Polgár Város Önkormányzati Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadás-

átvételéről szóló 31/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete szabályozza a városban működő sport és 

civil szervezetek részére nyújtandó támogatás szabályait. 

A Képviselő-testület 2017. évi  költségvetéséről szóló   3/2017. (II. 17.) sz.  önkormányzati rendelete 

alapján a non-profit  szervezetek támogatására elkülönített céltartalék  keretösszege: 2.499.000.- Ft. 

A támogatási igényét benyújthatja azon szervezet, amely a város közigazgatási területén működő, az 

egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. CLXXV. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet. 

A 31/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiakban szabályozza a támogatás 

nyújtásának alapelveit, a támogatás odaítélését: 

 Támogatásban részesülhet az a szervezet: 

a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában 

támogatás kerül megállapításra, 

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be, 

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt és 

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs. 

Támogatott célok: 

- Olyan tevékenységi kör folyamatos ellátása, amely segíti az önkormányzat kötelező vagy 

önként vállalt feladatainak ellátását. 

- Olyan rendezvények, karitatív tevékenységek megvalósítása, amely a település hírnevének 

erősítését, valamint a rászoruló városlakók támogatását szolgálják. 

- A civil szervezet folyamatos működését biztosító tevékenység. 

A támogatás formája: 

Az önkormányzat a támogatási időszak alatt megvalósuló tevékenységek megvalósításához nyújt 

egyszeri, vissza nem térítendő támogatást – megállapodás alapján, elszámolási kötelezettséggel. 

A helyi civil szervezetek támogatásáról, a benyújtott támogatási igények alapján a Képviselő-testület 

által átruházott hatáskörben a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság dönt. 

A támogatási igény kizárólag a Polgár Város Önkormányzat  31/2014. (XII.19.) önkormányzati 

rendelete alapján, erre a célra kiadott adatlap és a csatolandó nyilatkozatok felhasználásával nyújtható 

be. 

Az adatlap mellé csatolni kell a bírósági bejegyzésről szóló igazolás másolatát is. 

A támogatási kérelem benyújtásának módja, helye, határideje: 

A benyújtás határideje:   2017. március 09. 

Az elbírálás határideje:   2017. március 22. 

 

A támogatási igényhez szükséges pályázati adatlap és mellékletei beszerezhetőek  személyesen a 

polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.polgar.hu honlapról. 

http://www.polgar.hu/


A támogatási igényt zárt borítékban Polgár Város Polgármesterének címezve  /Polgári Polgármesteri 

Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5./ személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani. A borítékra rá 

kell írni „Civil szervezet támogatási igénye” 

A támogatási kérelemmel kapcsolatosan információ kérhető a Polgári Polgármesteri Hivatal Titkársági 

Irodájától az 52/573-545-ös telefonszámon. 

Polgár, 2017. február  20. 
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