
Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2004./IV.20./ számú rendelete 

a sportról és a helyi társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatásáról 

7/2008./IV.15./ sz. 16/2009./XII.21./ sz. rendelettel módosítottan egységes szerkezetben 

 

Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló mód. 

1990.évi LXV.tv. 16.§./1/ bekezdésében biztosított hatásköre alapján, figyelemmel az 

államháztartásról szóló mód. 1992.évi XXXVIII. tv. 13/A.§- 15/A.§-ára, valamint a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény 55.§-ára – a kötelező és az önként vállalt önkormányzati 

sportfeladatok, valamint egyéb közhasznú tevékenységek ellátása érdekében – az alábbi 

rendeletet alkotja: 

I. 

Általános rendelkezések 

1. §. A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Pacsa Város Önkormányzata 

(továbbiakban: önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges 

feltételrendszert, s meghatározza a helyi sporttevékenység, továbbá a különböző közhasznú 

tevékenységek finanszírozásának módját. 

 

2. §. A rendelet hatálya kiterjed: 

- az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sport, és közhasznú 

tevékenységben résztvevő magánszemélyekre, szervezetekre,  

- az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre, testnevelési és 

sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre; 

- a képviselő-testületre és szerveire. 

 

II. 

Az önkormányzat sportfeladatai 

3. §. Az önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az önkormányzat hosszú távú városi 

sportkoncepciója tartalmazza részletesen. 

 

Az önkormányzat kötelező sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatai 

A városi sportkoncepció kialakítása 

 

4. §. Az önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és 

önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít: 

- a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására; 

- a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására; 

- a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítása; 

- a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére. 

 

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés 

 

5.§. (1) Az önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban – 

mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi 

szervezeteket. 

(2) Az általa fenntartott sportlétesítmények használatát biztosítja a vagyonrendelet speciális 

szabályai szerint. A sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató civil 

szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit illetően 

megállapodásokat köt. 



(3) A közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló 

létesítmények, műszaki berendezések sport célú használatát biztosítja az erre vonatkozó 

külön önkormányzati rendelet alapján. 

 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények 

fenntartása, működtetése 

6. §. Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához, 

indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetésében biztosítja.  

 

Az önkormányzati iskolai sporttevékenység megteremtése 

7.§. (1) Az önkormányzat az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi 

feltételek biztosításáról gondoskodik. 

(2) Az oktatási intézmények testnevelési alapfeladataik ellátásán túl részt vesznek a 

település sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és 

ifjúság különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait. Az oktatási intézmények és a 

település önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetei együttműködnek a 

tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor. 

 

Az önkormányzat önként vállalt sportfeladatai 

Az önkormányzati tulajdonban álló sportlétesítmények fejlesztése 
8. §. Az önkormányzat ciklusprogramjának megfelelően dönt a sportlétesítmények és 

tevékenységek fejlesztéséről a mindenkori éves költségvetésében. A fejlesztéseknél 

előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztési programokat, amelyek  

a) multifunkcionális létesítményeknek minősülnek; 

b) a sportturizmust is szolgálják. 

 

A szabadidősport feltételének fejlesztése 

9. §. Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai fittség fokozása, az egészséges, 

mozgásban gazdag életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a 

szabadidősport feltételeinek fejlesztésében. 

 

A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, 

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának,  

illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése 

10. §. (1) A gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelést, a nők és a családok sportját, a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges 

részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását az önkormányzat támogatja. 

(2) Vállalja az önkormányzat: 

a) a szabadtéri sportlétesítmények fejlesztését; 

b) játszóterek fejlesztését; 

c) a településen működő sportszervezetekben az amatőr versenyző utánpótlás 

nevelésének támogatását; 

d) az úszás oktatásának támogatását. 

(3) A tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának területén az 

önkormányzat a visszatérő hagyományos sporteseményeket és rendezvényeket 

támogatja. 

 

 

 



A nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel 
11. §. Az önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban 

a) a sportkapcsolatok kiépítésével lehetőséget biztosít sportrendezvényeken való 

szereplésre, 

b) a nemzetközi jelentőségű helyi sportesemények, tevékenységek, valamint a 

települési sportszervezetek nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét 

támogatja. 

 

III. 

Az önkormányzat sportintézményei és létesítményei 

12. §. Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti: 

- Sportcentrum / Ady E.u./  

- Íjászpálya 

- Szabadidőközpont és strandfürdő 

- az önkormányzat intézményeiben lévő tornatermek, sportpályák. 

A felsorolt létesítmények feladatait Pacsa Város Önkormányzat, valamint az intézmények 

alapító okiratai és szervezeti működési szabályzatai tartalmazzák. 

 

IV. 

A sporttevékenység irányítása 

 

13. §. A sportfeladatokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület, és/vagy átruházott 

hatáskörben a polgármester, a képviselő-testület által létrehozott Oktatási, Közművelődési 

és Sportbizottság gyakorolja. A polgármester és a Bizottság feladat- és hatásköreit az 

önkormányzat SZMSZ-e szabályozza. 

V. 

A sporttevékenység finanszírozása 

14. §. (1) Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi 

feltételeit az önkormányzat az intézményi költségvetésben lehetőségei szerint 

biztosítja. 

(2) Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt az 

önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati támogatásban részesülő 

sportszervezetek tájékoztatása alapján, az Oktatási- Közművelődési és Sportbizottság 

előterjesztésében a következő évi terveik ismeretében alakítja ki a költségvetés 

sporttámogatási koncepcióját. 

Az önkormányzat az éves költségvetési beszámolójával egyidejűleg a támogatott 

szervezetektől tájékoztatót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási munkájukról. 

(3) Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési 

rendeletében dönt.  

E döntés szerint legalább az éves költségvetés működési kiadásainak 1,2%-át 

sportcélú  

támogatásra kell fordítani. A támogatás forrásai a sporttörvény alapján az állam által 

biztosított  

normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei. 

(4) A sportcélú támogatások elosztását a képviselő-testület végzi. 

 

 

 

 

 



VI. 

A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos helyi államigazgatási feladatok 

 

15. §. A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet 

sportrendezvényt szervezni, a sportrendezvényért a szervező felel. 

(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben, a közterületeken és az 

önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek az 

önkormányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van. A szervező a 

jogszabályokban foglalt engedélyek birtokában és az igénybe vett terület kezelőjének 

hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket. 

(2) Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek megfelelően  

szervezhetők és megtartásukhoz az önkormányzat (képviselőjének vagy megbízottjának) 

előzetes tulajdonosi hozzájárulása és közterület használati megállapodás szükséges. 

(3) Az önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzati intézmények tulajdonában, illetve  

kezelésében lévő sportlétesítmények, eszközök üzemeltetője köteles a 

sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetésszerű állapotban tartani.  

 

VII. 

Egyéb közhasznú tevékenységek támogatása 

 

16.§. (1) Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatai, a különböző közhasznú 

tevékenységek ellátásában résztvevő szervezeteket / egyesületek, alapítványok, 

gazdálkodó szervezetek / és magánszemélyeket éves költségvetésében megállapított 

előirányzata terhére támogatásban részesítheti.  

(2) A közhasznú tevékenységek felsorolását az 1.sz. melléklet tartalmazza.  

 

17.§. (1) 
1
A támogatás vissza nem térítendő, számadási kötelezettséggel terhelt, céljellegű végleges 

juttatás. 

A támogatással legkésőbb a tárgyévet követő május 30-ig kell elszámolni. Amennyiben 

a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének 

határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, 

támogatást fel kell függeszteni.  

(2) A támogatás történhet a 16.§-ban megjelölt tevékenységet végző szervezet, vagy 

magánszemély  

- működési célú támogatására / személyi, dologi kiadások /  

- felhalmozási célú kiadásokra / tárgyi eszköz beszerzés / 

(3) Vállalkozási tevékenységet is végző szervezetek, magánszemélyek működési célú 

támogatásban nem részesíthetők.  

 
1
17/A.§. (1) A képviselő-testület egyedi támogatásban részesíthet Pacsa közigazgatási területén 

működő, illetve megvalósuló beruházásokat, fejlesztéseket. Vállalkozási 

tevékenységet végző szervezetek, magánszemélyek esetében kizárólag fejlesztési, 

felhalmozási célú kiadások támogathatók figyelemmel a 17.§./3/ bekezdésben 

foglaltakra.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás feltétele, hogy a beruházás, fejlesztés a 

település fejlődése / infrastruktúrája, közszolgáltatás színvonalának javítása / 

szempontjából kiemelkedő fontossággal bír, illetve a lakosság széles körét érintően 

jelentős előnnyel jár, vagy hosszabb ideje húzódó, a település, illetve a közélet 

szempontjából jelentős probléma kezelésére nyújt megoldást.  



(3) A megvalósítani kívánt beruházással kapcsolatban igazolni kell a (2) bekezdésben 

meghatározott feltétel fennállását, valamint a támogatás nyújtásának kivételes indokát. 

(4) A támogatás formája lehet: visszatérítendő vagy vissza nem térítendő pénzeszközök 

nyújtása, illetve követelésről való lemondás, forgalomképes önkormányzati 

vagyontárgy kedvezményes vagy térítésmentes átadása, rendelkezésre bocsátása. 

(5) Jelen § alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, 

amelyeket kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének 

a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. 

december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/5 2006. 12. 28. – 

(a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. 

(6) A támogatással megvalósítani kívánt beruházást ismertető részletes kérelmet a 

polgármesterhez kell benyújtani, amelyben meg kell jelölni az igényelt támogatási 

formát is. 

(7) A kérelemhez csatolni kell: 

a) - az utolsó összevont (konszolidált) beszámolót, ennek hiányában éves beszámolót 

vagy egyszerűsített éves beszámolót, vagy 

 - az egyéni vállalkozás esetében az utolsó éves adóbevallást, vagy 

 - éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont 

(konszolidált) beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben 

előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a 

tárgyévre vonatkozó üzleti tervet,  

b) a beruházás üzleti tervét, 

c) nyilatkozatot arról, hogy a vállalkozásnak bármely forrásból, csekély összegű 

támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – bármely három 

pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg az kettőszázezer eurónak, a 

közúti szállítási ágazatban a százezer eurónak  megfelelő forintösszeget. 

(8) A 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható 

valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: 

a)  halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet
1
 

meghatározza) vállalkozásai; 

b)  az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges 

termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; 

c)  az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek 

feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző 

vállalkozások, amennyiben: 

1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek 

ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 

2. vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól 

függ; 

d)  exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált 

mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal 

közvetlenül kapcsolatos támogatások; 

e)  az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; 

f)  a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai 

Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi 

kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge 

minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; 

                                                 
 



g)  szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő 

vállalkozások esetében. 

h)  nehéz helyzetben lévő vállalatok részére. 

(9) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt 

támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja 

meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget.  

(10) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott 

pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás 

teljes összegét kell figyelembe venni. 

(11) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek 

vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott 

összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az 

Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. 

(12) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, arról, hogy de 

minimis támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 

1998/2006/EK bizottsági rendeletre - hivatkozva annak pontos címére és az Európai 

Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére - valamint meg kell határoznia a 

támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve. 

(13) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus 

formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a polgármester részére, a vállalkozás 

által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott 

valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról. 

(14) A kérelem elbírálásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt a Gazdasági- Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság előzetes véleménye alapján. 

(15) A Képviselő-testület által támogatott vállalkozással a döntést követő 30 napon belül 

támogatási szerződést kell kötni, amelyben rendelkezni kell többek között a nyújtott 

támogatás formájáról, mértékéről és összegéről, a vállalkozás adatszolgáltatási és 

elszámolási kötelezettségéről, a megvalósítandó beruházás ütemezéséről, vállalt 

megvalósítási határidőkről, a vállalt beruházás teljesítésének biztosítékairól, a 

szerződésszegés eseteiről és jogkövetkezményeiről. A szerződést az önkormányzat 

képviseletében a polgármester köti meg. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a 

támogatott vállalkozás a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a támogatás nyújtását 

követő 10 évig köteles megőrizni és az önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén 

köteles azokat bemutatni.   

 

18.§. (1) A támogatás iránti kérelmek az önkormányzat költségvetésének elfogadását követően 

folyamatosan nyújthatók be. 

(2) 
1
A kérelemnek tartalmazni kell: 

a,./ a kérelmező nevét, címét, 

b./ adóazonosító jelét/ adószámát, bankszámlaszámát 

c./ a kért támogatás összegét, célját, felhasználás leírását 

A kérelmet e rendelet 2/a.sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 

(3) 
1
A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület egyedileg dönt az Oktatási, 

Közművelődési és Sportbizottság előzetes véleménye alapján. 

 

19.§. (1) A képviselő-testület által megállapított támogatás a támogatottal megkötött Támogatási 

Szerződés alapján folyósítható. 

(2) 
1
A szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett a támogatóval korábban 

kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséről szóló igazolásokat, a 



korábbi támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló elszámolást e rendelet 2/b. 

melléklete szerint a támogató részére benyújtsa. 

(3) 
1
A Támogatási Szerződés tartalmazza a 18.§./2/ bek. a.-b.,pontján túl  

- megállapított támogatás összegét, folyósításának módját és ütemezését, 

- a kedvezményezettnek a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó 

kötelezettségeit, 

- a kedvezményezett arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nincs lejárt határidejű 

köztartozása, illetve megfelel az államháztartásról szóló mód. 1992.évi XXXVIII. 

tv-ben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének 

- hogy tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogkörét, 

- az elállás jogát, és feltételeit, a szerződésszegés jogkövetkezményeit, 

(4) A támogatás folyósítása a szerződés megkötését követően a kedvezményezett 

pénzintézeti 

számlájára való utalással történt. Magánszemély kedvezményezett esetén a támogatás 

összege bizonylatok alapján az önkormányzat pénztárából kerül kifizetésre.  

(5) 
1
Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és 

fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, 

továbbá a támogatással érintett program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a 

döntés meghozatalát követő 60 napon belül közzé kell tenni az önkormányzat 

hirdetőtábláján, ha az eléri, vagy meghaladja a 200.000.-Ft-ot.  

 

19/A.§
1
 A 16-19.§-ban szabályozott döntés-előkészítésben, illetve döntéshozásban – a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. tv-ben 

foglaltakon túl nem vehet részt azon szervezet volt tisztségviselője, vagy magánszemély, 

illetve ezek közeli hozzátartozója, amely szervezet, vagy magánszemély az e rendeletben 

foglalt kötelezettségét megszegte, a kötelezettségszegéstől számított 5 évig. 

 

VIII. 

Kitüntető díj alapítása 

20. §. (1) Az önkormányzat a település sportéletének fejlesztését elősegítő magán- és jogi 

személyeket, a sikeres sportolókat és sportszervezeteket „ Pacsa sportjáért „ kitűntető 

díjban részesítheti. 

(2) Kitüntető díjra javaslatot tehetnek: - helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai, 

- helyi társadalmi szervezetek elnökségei 

(3) A díj odaítéléséről az Oktatási- Közművelődési és Sportbizottság javaslata alapján a 

képviselő-testület dönt.  

(4) A díj átadására az év utolsó képviselő-testületi ülésén került sor.  

(5) „Pacsa sportjáért „ kitüntető díj: oklevél és 20.000.-Ft értékű ajándéktárgy 

Az oklevél tartalmazza: a kitüntetett nevét, a kitüntető díj adományázásának indokát, 

a képviselő-testület határozatának számát, aláírásokat. 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

21. §. Az önkormányzati sport és egyéb közcélú támogatásban részesülők kötelesek az 

önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni; a törvényi előírások vagy a 

vállalat kötelezettségeik megszegése a támogatások megvonásával illetve az 

önkormányzattal kötött szerződések felmondásával járhat. Az e rendeletben foglalt 

szabályokat a 2004 évi költségvetés alapján megállapított támogatásoknál már alkalmazni 

kell.  

 



22. §. E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között 

társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai 

Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994.évi I. törvény 3.§-ával 

összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

 

23.§. A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.  

 



1.sz.melléklet 

 

 

 

Támogatható közhasznú tevékenységek felsorolása 

 

 

 

 

 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

3. tudományos tevékenység,  

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

5. kulturális tevékenység, 

6. kulturális örökség megóvása, 

7. műemlékvédelem, 

8. természetvédelem, állatvédelem, 

9. környezetvédelem, 

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

12. emberi és állampolgári jogok védelme, 

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 

kapcsolatos tevékenység, 

14. sport, beleértve a verseny- és szabadidősportot  

15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, 

16. fogyasztóvédelem, 

17. rehabilitációs foglalkoztatás, 

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és 

a kapcsolódó szolgáltatások, 

19. euroatlanti integráció elősegítése, 
 



2/a.sz. melléklet 

 

Támogatási kérelem 

Pacsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004./IV.20./ sz. 

rendelet 18.§-a alapján 

 

A kérelmező neve: ………………………………………………………………………… 

címe: ………………………………………………………………………… 

képviselő neve: ….……………………………………………………………. 

adóazonosító jele/ adószáma, ………………………………………………… 

bankszámlaszáma  …………………………………………………………. 

 
1. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ 

2.1. A TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA TERVEZETT MŰKÖDÉSI FORRÁSOK 

(BEVÉTELEK) 

ADATOK ÖSSZEG 

1.  Jelen kérelemben igényelt támogatás összege: 

Ft 

2.  Saját forrás: 
Ft 

3.  Más támogatótól kapott támogatás: 
Ft 

ÖSSZESEN (=1+2+3): Ft 

 

2.2. A TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA TERVEZETT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ 

(KIADÁSOK)  

A költség/kiadásnem 

megnevezése 

1. Jelen pályázati 

támogatásból 

fedezett kiadások 

(Ft-ban)* 

2. Más forrásból 

fedezett kiadások 

(Ft-ban)** 

3. Összesen (1+2) 

(Ft-ban) 

I. ANYAGKÖLTSÉGEK 

   

-    Közüzemi díjak 
   

-    Energia költségek 
   

-    Üzemanyag költségek 
   

-   Fenntartási- és üzemeltetési 

anyagok    

-    Munkaruha, védőruha, 

védőfelszerelés költsége    

-    Nyomtatvány, irodaszer 
   

-    Egyéb anyagköltségek 
   



II. IGÉNYBEVETT 

ANYAGJELLEGŰ 

SZOLGÁLTATÁSOK 
   

-    Szállítás, rakodás, 

raktározás költségei    

-    Bérleti díjak 
   

-    Javítás, karbantartás 

költségei    

-    Posta, telefon és 

kommunikációs költségek    

-   Szakkönyvek, előfizetési 

díjak    

-    Oktatás, továbbképzés 

költségei    

-    Utazási és kiküldetési 

költségek    

-    Egyéb anyagjellegű 

szolgáltatások    

III. EGYÉB 

SZOLGÁLTATÁSOK 
   

-    Hatósági, igazgatási, 

szolgáltatási díjak, illetékek    

-    Bankköltségek 
   

-    Biztosítási díjak 
   

-    Hirdetési, és 

reklámköltségek    

-    Könyvelési, bérszámfejtési, 

könyvvizsgálói, ügyvédi, 

munkavédelmi és egyéb 

szakértői díjak    

-    Honlap fenntartás költségei 
   

IV. BÉRKÖLTSÉG*** 
   

-    Munkavállalók bruttó bére 
   

-    Megbízásos jogviszonyban 

állók bruttó megbízási díja    

-    Ösztöndíjas 

foglalkoztatottak ösztöndíja    

-  Alkalmi munkavállalói 

könyvvel foglalkoztatottak 

bére    

V. SZEMÉLYI JELLEGŰ 

EGYÉB KIFIZETÉSEK 
   

-    Reprezentációs költségek 
   

-    Költségtérítések 
   



-    Betegszabadság idejére eső 

bruttó bérköltség    

-  Béren kívüli juttatások 
   

-  Táppénz hozzájárulás 
   

-  Természetbeni juttatások 

adója    

-  Önkéntes foglalkoztatás 

költségei    

VI. BÉRJÁRULÉKOK 
   

-  Nyugdíjbiztosítási járulék 
   

-  Egészségbiztosítási járulék 
   

-  Egészségügyi hozzájárulás 
   

-  Munkaadói járulék 
   

-  Közteherjegy 
   

VII. TÁRGYI ESZKÖZÖK, 

SZELLEMI TERMÉKEK, 

IMMATERIÁLIS JAVAK 
   

-  Immateriális javak 
   

-  100 ezer Ft alatti tárgyi 

eszközök    

-    100 ezer Ft feletti tárgyi 

eszközök    

ÖSSZESEN 

(=I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): 

(A Bevételek táblázat 

összesen összegének meg 

kell egyeznie az itt szereplő 

végösszeggel.)     

 

 

Kelt:……………………20... ……………..hó………nap 

 

 

 

P.H. 

 

 …………………………………… 

 kérelmező aláírása 

 

 



2./b. számú melléklet  az 5/2004./IV.20./ sz. rendelethez  

Beszámoló űrlap 

….……évben kapott önkormányzati támogatásról                  

 A kedvezményezett neve:   

  Székhelye:   

  Bírósági bejegyzés kelte, száma:   

 Adószáma:   

 A támogatás összege:   

 A támogatás rendeltetése:   

 Támogatási döntés száma  

 Elszámolást készítő személy neve 

 elérhetősége / telefon, e-mail/  

 

Az összesített ráfordításokat a következő szempontok alapján csoportosítva (Ft-ban): 

I. Számlaösszesítő – a beszámolóhoz mellékelve 

II. Elszámolás szöveges indoklása / Részletezze a 2/a. sz. mellékletben megjelölt rovatok 

szerint megítélt támogatási összeg felhasználását, azaz a teljesítést, illetve az eltérés 

okát:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Szakmai beszámoló / Ismertesse a támogatási időszak közötti tevékenységét, a szervezet 

által elért eredményeket, melyeket az önkormányzati támogatás segítségével valósított meg. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Beszámoló hitelesítése 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a pályázati cél 

érdekében, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy 

a számlaösszesítőben megjelölt bizonylatok valódiak, hitelesek, és másolatuk az eredetivel 

megegyezik.  

 

Kelt: ..................., 20….év. .....................................hó…..nap 

P.H. 

 ……………………………………………… 

 kedvezményezett aláírás 

 

 

 

 



Melléklet a Beszámoló űrlap 1. pontjához SZÁMLAÖSSZESÍTŐ 

Kedvezményezett neve: ……………………………………………. 

Támogatási szerződés száma: ………………………………………. 

 
Ssz. Költség/Kiadásn.

megjelölése 

Számla/biz.s

záma
1 

Teljesítés 

dátuma 

Számla/bizonylat 

kibocsátójának 

neve 

Vevő
2
 Tárgy

3 
Számla 

bruttó 

összege 

Elszámolni kívánt
4 

Megjegyzés 

Nettó 

összeg 

ÁFA Bruttó 

összeg 

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

     Összesen:       

 
1
A számlán eredetileg, nyomtatásban szereplő sorszám /bizonylat egyedi azonosítója 

2
A kedvezményezett szervezet neve 

3
A számlán /bizonylaton a megnevezés oszlopban feltüntetett termék/szolgáltatás 

4
Bérek esetén a nettó összeg alatt az elszámolni kívánt bruttó bér /megbízási díj értendő! 

4
Bérek esetén a bruttó összeg alatt a munkáltatót/megbízót terhelő járulékok értendőek! 

 

Kelt: ………………………….20…..év……………………….hó…….nap 

 ……………………………………………. 

 aláírás 

P.H. 


