
K I V O N A T

Tura  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2011.  március  17-én  16,30  órakor 
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Javaslat közpénz szabályzat módosítására. 

Tura  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  0  ellenszavazattal,  0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

32/2011. (III. 17.) határozat: 

Tura  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  159/2008.(XII.15.)  számú  határozattal 
elfogadott  az  államháztartás  körén  kívülre  juttatott  támogatások  benyújtásának,  elbírálásának, 
folyósításának,  elszámolásának és ezek nyilvánossága biztosításának  szabályzatát  (továbbiakban: 
szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 

A szabályzat 2.7; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.8; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; 6.1 pontjai az alábbiak szerint 
módosulnak: 

2.7 A Kérelmező / pályázó a fentieken kívül egyéb, a tárgyhoz illő iratokat is csatolhat kérelméhez / 
pályázatához,  ezeket  az  előzőekkel  együtt  adatlap  mellékletként  meg  kell  jelölnie.  Az  egyedi 
támogatási kérelmet / pályázatot a Polgármesteri Hivatalnak címzetten kell benyújtani. 

3.2 A Polgármesteri Hivatal az Aljegyző útján gondoskodik arról, hogy a támogatási kérelmek / 
pályázatok és az azt követő iratok a fentieknek megfelelően kapcsolódjanak egymáshoz. A pályázó / 
kérelmező által benyújtott igényeket az előzményekkel együtt a Polgármesteri Hivatal az Aljegyző 
útján formai szempontból értékeli és hiányosság esetén legalább egyszer írásban hiánypótlásra hívja 
föl a kérelmezőt / pályázót. 

Pályázatok esetében a hiánypótlásra a pályázati kiírás ettől eltérő szabályt is megállapíthat. 

3.3 Ezt követően a Polgármesteri Hivatal az egyedi támogatási kérelmeket / pályázatokat továbbítja 
elbírálásra a Kulturális, Oktatási- és Sportbizottsághoz.

3.4  A Kulturális,  Oktatási-  és  Sportbizottság  elnöke  amennyiben  a  támogatandó  projekt  más 
bizottság feladatkörét érinti, kérheti az érintett bizottság véleményét.   A Kulturális, Oktatási- és 
Sportbizottság  elnöke  a   Kulturális,  Oktatási-  és  Sportbizottság  ülésére  a  támogatandó  projekt 
tárgya szerinti bizottság(ok) elnökét / elnökeit meghívhatja. 

3.5 A támogatási igénynek a Kulturális, Oktatási- és Sportbizottsági tárgyalására a bizottsági elnök 
meghívhatja  a  kérelmezőt  /  pályázót.  A bizottsági  üléseken  a  kérelmezőhöz  /  pályázóhoz  a 
bizottsági tagok kérdéseket intézhetnek. 

3.8 A Kulturális,  Oktatási-  és  Sportbizottság  döntése  ellen  nem  lehet  fellebbezni.  A döntések 
pénzügyi végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája útján gondoskodik. 

4.1  Tura  Város  Önkormányzat,  illetve  szervezetei  és  támogatást  folyósító  partnerei  csak  a 
vonatkozó  jogszabályoknak  és  e  szabályzatnak  megfelelő  tartalmú  és  alakiságú  szerződések 
megkötését  követően  folyósíthatnak  támogatást  az  államháztartáson  kívül  eső  alanyoknak.  A 
támogatási szerződés előkészíttetéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, a Jegyző, az Aljegyző 
útján,  a  szerződéses  ügyvéd(ek)  segítségével.  Az  évi  1  millió  Ft-ot  elérő  mértékű  támogatást 
ügyvédi ellenjegyzéssel kell ellátni. Ez utóbbi költség a támogató terhe. 



5.1 A szerződéskötést  követően az abban foglaltakat ellenőrizheti  a Képviselő-testület  által  erre 
írásban megbízott személy, a Kulturális, Oktatási- és Sportbizottság Elnöke, a Jegyző, az Aljegyző, 
a  Pénzügyi  Iroda  Vezetője,  a  belső  ellenőrzést  végző  ellenőr  és  a  közpénzek  okán  az  Állami 
Számvevőszék és más erre hivatott állami szervek.

Erre a támogatottat a támogatási szerződésben figyelmeztetni kell. Az ellenőrzés történhet iratok 
bekérésével,  a  támogatott  projekt  szemléjével.  A támogatottnak  a  szerződés  azonnali  hatályú 
felmondása  terhe  mellett  ezt  tűrnie  kell,  illetve  a  kért  adatokat,  iratokat  rendelkezésre  kell 
bocsátania.  Az ellenőrzés  nem lehet  zaklató jellegű,  mélységének arányosan illeszkednie  kell  a 
támogatás  ügyleti  értékéhez,  időbeni  hatályához  és  az  esetlegesen  felmerült  hiányosságok 
súlyosságához. 

5.2  Minden támogatást nyert köteles – egyedi támogatás esetén a támogatási tárgyévet követő év 
január 31-ig, pályázat esetén a pályázati kiírásban és a támogatási  szerződésben  meghatározott 
időpontig - tételes beszámolót eljuttatni a Polgármesteri Hivatalhoz, a Pénzügyi Iroda vezetője a 
beérkezett beszámolókat értékeli.  A beszámoló tartalmazza a támogatási kérelemben / pályázatban 
és a támogatási szerződésben foglaltak teljesítésének módját, az eltérések alapos indokolását. Csak 
olyan eltérés indokolását lehet elfogadni, melynek révén a megvalósult projekt a támogatni kívánt 
célnak megfelel. A beszámolóhoz elegendő a számlamásolatok becsatolása, de kérésre az eredetiket 
is  be  kell  mutatni.  A Polgármesteri  Hivatal  a  Pénzügyi  Iroda  vezető  útján  –  szükség  esetén  - 
legalább egyszeri írásos hiánypótlási felhívás kibocsátásával gondoskodik arról, hogy a beszámoló 
teljes  és  értékelhető  legyen.  A  Polgármesteri  Hivatal  ezt  követően  a  beszámolónak  és  az 
értékelésnek az elbírálására a Kulturális, Oktatási- és Sportbizottság elé terjesztéséről gondoskodik.

5.3 A  Kulturális,  Oktatási-  és  Sportbizottság Elnöke  a  beszámoló  tárgyalására  meghívhatja  a 
támogatott képviselőjét és a támogatott projekt tárgya szerinti bizottság(ok) elnökét / elnökeit.  A 
bizottság  tagjai  ülésükön  kérdéseket  tehetnek  föl  a  támogatott  képviselőjéhez.  Az  ülésen  nem 
orvosolható  hiányosság  esetén  a  bizottság  a  beszámolót  legalább  15,  legfeljebb  60  napra 
elnapolhatja, és a támogatottat hiánypótlásra hívhatja föl. Ha a támogatott a hiánypótlási felhívás 
ellenére nem tud megfelelően elszámolni, úgy a Kulturális, Oktatási- és Sportbizottság a beszámolót 
nem fogadja  el,  a  Bizottságnak  ezen  döntése  ellen  nem lehet  fellebbezni.  Ebben  az  esetben  a 
támogatási szerződés a támogató részéről rendkívüli hatállyal felmondható.

5.5  A Kulturális, Oktatási- és Sportbizottságnak a beszámoló elfogadása vagy elutasítása tárgyában 
hozott  határozata  ellen  fellebbezni  nem  lehet,  azt  csak  polgári  peres  úton  lehet  a  bíróságon 
megtámadni.

6.1 Az egyedi támogatási kérelmet illetve pályázatot benyújtó a kérelem alakiságai között említettek 
szerint nyilatkozik az összeférhetetlenség, érintettség hiányáról, meglétéről, utóbbi esetben annak 
minőségéről  is.  A  támogató  nevében  a  Jegyző  gondoskodik  arról,  hogy  az  érintettségi, 
összeférhetetlenségi  adatok  Tura  Város  Önkormányzata  honlapján  a  támogatás  hatálya  alatt 
elérhetőek legyenek. 

A Képviselő-testület a módosított szabályzat alkalmazását, a határozat elfogadása napjától rendeli 
el. 

Határidő: azonnal
Felelős: Szendrei Ferenc polgármester

Kmf.

                                      Szendrei Ferenc sk.             Dolányi Róbertné sk.
                                          polgármester                              jegyző


