
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
7/2013. (III.5.) önkormányzati rendelete 

a 9/2012.(II. 29.)  a civil szervezeti támogatások igénybevételéről szóló rendelet módosításáról 
 
Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdése a) pontjában, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143.§ (4) d.)pontjában  kapott felhatalmazás alapján, a 9/2012.(II. 29.) a civil szervezeti 
támogatások igénybevételéről szóló rendelet (a továbbiakban „R”) módosítására a következőket 
rendeli el: 
 
1.§ A R 8.§.(1) A civil szervezetek adott évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásra az Oktatási és 

Kulturális Bizottság a Pátka Kultúráért Közalapítvány véleményét figyelembe véve tesz 
javaslatot. A pályázati felhívásról a képviselő-testület dönt.  Szöveg helyébe 

 
„A civil szervezetek adott évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásra az Oktatási ügyek 
Tanácsnoka véleményét figyelembe véve  a polgármester tesz javaslatot. A pályázati felhívásról a 
képviselő-testület dönt”.   Szöveg lép 
 
2.§  A R 9.§ (3) A pályázatokat Pátka Község Polgármesteréhez kell benyújtani írásban három 

példányban, valamint elektronikusan a igazgatas@patka.hu e-mail címre. Szöveg helyébe 
 
„A pályázatokat Pátka Község Polgármesteréhez kell benyújtani írásban kettő példányban, 
valamint 1 példányban elektronikusan a igazgatas@patka.hu e-mail címre.” Szöveg lép 
 
3.§ A R. 11.§ (1) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, 
amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgy év november 30. napjáig 
felhasználni.  Szöveg helyébe 
 
 „A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, amelyre a 
támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgy év december 31. napjáig 
felhasználni”. Szöveg lép 
 
4.§ A R. 12.§.(1) A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek működési és 
tevékenység támogatása esetén - tárgy év december 15. napjáig, – program, rendezvény támogatása 
esetén – a program, rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül elszámolni. A pénzügyi 
elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni. Szöveg helyébe 
 
„A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselőtestületnek működési és tevékenység 
támogatása esetén – tárgyévet követő év március 31. napjáig, – program, rendezvény támogatása 
esetén – a program, rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül elszámolni. A pénzügyi 
elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni. Szöveg lép 
 
5.§ A R. 12.§ (4) Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a 
támogatást nem rendeltetésszerűen használták fel, úgy a támogatott köteles a támogatás nem 
rendeltetésszerűen felhasznált részét a mindenkor érvényes, a támogatás felhasználására nyitva álló 
határidőt követő naptól -  tárgy év december 1. napjától - számított jegybanki alapkamat mértékének 
kétszeresével növelt összegben  a tárgyévet követő évben, a képviselőtestület elszámolást 
felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év február 15. napjáig 
visszafizetni. Szöveg helyébe 
 
„Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást nem 
rendeltetésszerűen használták fel, úgy a támogatott köteles a támogatás nem rendeltetésszerűen 

mailto:igazgatas@patka.hu
mailto:igazgatas@patka.hu


felhasznált részét a mindenkor érvényes, a támogatás felhasználására nyitva álló határidőt követő 
naptól -  tárgyévet követő január 1. napjától - számított jegybanki alapkamat mértékének 
kétszeresével növelt összegben  a tárgyévet követő évben, a képviselőtestület elszámolást 
felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év február 15. napjáig 
visszafizetni.” Szöveg  lép  
 
6.§ (1) Ez a rendelet – a  kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet 2013. –április 15. napján hatályát veszti. 
 
      Dosztály Csaba jegyző megbízásából 
 
  

Nagy Dániel       Járfás Péterné 
polgármester             aljegyző   

   
                
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Pátka, 2013. március 5. 
     Dosztály Csaba jegyző megbízásából 
                      

Járfás Péterné 
                                      aljegyző 
 


