
  

1 

Nadap Község Polgármestere 

8097 Nadap, Haladás út 56. 

Tel/Fax: 06-22/470-001 

e-mail cím: polgarmester@nadap.hu 
 

 

 
Ügyiratszám: N/1715/2020 

 
 
 

DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ 
IRAT 

 
 

 
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

hatáskörében eljáró 
Nadap Község Polgármestere 

részére 
 
 
Tárgy:  Pályázati felhívás a civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására 

 
 
Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 
Rendelet    

Határozat   x normatív 
     egyéb 
 
A döntéshez  egyszerű   
  minősített  többség szükséges. 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 
   igen x 
   nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

2 

A képviselő-testület évek óta nagy hangsúlyt helyez arra, hogy anyagilag is támogassa azokat 
a civil szervezeteket, melyek jelentős részt vállalnak a község hagyományőrző, kulturális, 
sport feladatainak megvalósításában. Ennek érdekében az elmúlt évek során a költségvetésben 
fedezetet is biztosított a civil szervezetek támogatására.  
Nadap Község Önkormányzata az idei évben is szeretné kiírni a településen működő 
társadalmi szervezetek számára a „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása” 
című pályázatát, melynek keretén belül a civil szervezetek éves működési költségeire, illetve 
a civil szervezetek által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs vagy 
szabadidős programok, kulturális, művészeti és sport rendezvények támogatására 
pályázhatnak. 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 53.§ (1) bekezdése 
alapján az államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerződés vagy kibocsátott 
támogatói okirat alapján létesített támogatási jogviszonyt az államháztartás működésére 
vonatkozó jogszabályok szabályozzák. A Civil tv. 2§. 6. pontja alapján civil szervezet: a civil 
társaság; a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a 
kölcsönös biztosító egyesület kivételével –; a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével – 
az alapítvány. 
 
A képviselő-testület 2018. májusában fogadta el a civil szervezetek támogatásával 
kapcsolatosan Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson 
kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 5/2018 (V. 28.) önkormányzati rendeletét. 
 
Az elmúlt években már e rendelet alapján írta ki a testület a civil szervezetek támogatására a 
pályázatát. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásakor a képviselő-testület 
döntött arról, hogy az idei év költségvetésében 500.000 Ft-ot különít el a civil szervezetek 
támogatására.  
 
Jelen előterjesztés a pályázati kiírást tartalmazza.  

 
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Nadap Község Polgármesterének 
12/2020. (V.25.) 

HATÁROZATA 
 

a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 

1. Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat 
rögzíti. 
 
1.1. A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.  11.) 
Kormányrendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 
1.2. A koronavírus ellenei védekezésről szóló 2020. évi XII. tv. megállapította a 
veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat. 
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1.3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 
 
2. Nadap Község Polgármestere az alábbiakat rögzíti:  
 

2.1. Nadap Község Önkormányzata a „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati 
támogatása” címmel pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező vagy a 
településen működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére pénzbeli 
önkormányzati támogatásra. 

2.2. Felkérem a jegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedésket 
tegye meg. A határozat mellékletét képező pályázati felhívás közzétételéről 
intézkedjen az önkormányzat köztéri hirdetőtábláján és a www.nadap.hu honlapján 
történő. 

 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó 
jegyző 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 

 
 

1. melléklet a 12/2020.(V.25.) számú határozathoz 
 

Pályázati felhívás civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására 

 

 

Nadap Község Önkormányzata a polgármester 12/2020. (V.25.) határozatával pályázatot 
hirdet a településen székhellyel rendelkező vagy a településen működő egyesületek, civil 
szervezetek, alapítványok részére pénzbeli önkormányzati támogatásra.  
 
1. A pályázat címe és célja:  
A pályázat címe: „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása”.  
A pályázat célja a helyi civil szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy 
ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a 
működési költségekhez, illetve a programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.  
 
2. Támogató megnevezése:  
Nadap Község Önkormányzata 8097 Nadap, Haladás út 56. 
 
3. Támogatásban részesülhet: 

a) aki a pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be, vagy 
b) aki támogatás iránt egyedi kérelmet nyújt be, vagy 
c) akinek a javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének 
előirányzatában címzetten támogatás kerül megállapításra. 

4. Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a pályázó, aki az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 
Kormányrendeletben megfogalmazott feltételeknek nem felel meg. 

http://www.nadap.hu/
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5. Kettő évig nem részesíthető támogatásban a Támogatott, ha az Önkormányzattól kapott 
előző évi támogatásról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem számol el. 

6.  Az elbírálásnál előnyt jelent: 
a) ha a rendezvény, program együttműködésben, civil összefogásban kerül 
megvalósításra, vagy 
b) ha a civil szervezet, kiszervezett kulturális tevékenységként tehermentesíti a 
település kulturális feladataira szánt költségvetési összeget, vagy 
c) az olyan program, rendezvény, mely a település hírnevét, ismertségét növeli, vagy 
d) ha tradicionális rendezvényről van szó, vagy hagyományteremtő céllal került 
megrendezésre. 
 

7. A pályázatot Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson 
kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 5/2018 (V.28.) önkormányzati rendeletének 1. 
melléklete szerinti adatlapon kell benyújtani. 
 
8. A pályázatot Nadap Község Polgármesteréhez (8097 Nadap, Haladás út 56.) lehet 
benyújtani 2020.  június 12. 12 óráig. 

 

9. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Szabóné Ánosi Ildikó jegyző ad a 06 70 9530786 
telefonszámon, vagy személyesen a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalban 
ügyfélfogadási időben.  
 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 
2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről 
nyilatkozni kell. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat 
érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi 
CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően 
csatolni kell a pályázathoz. 
 
Nadap, 2020. május 25. 
        Köteles Zoltán  
                     polgármester 
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