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FELHÍVÁS 

 támogatás igényléséhez 

 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívást tesz közzé az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 9/2016. (IV.1.) önkormányzati 

rendelet értelmében a civil szervezetek 2023. évi támogatására az alábbiak szerint. 

 

A természetes személy, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan 

közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Velence Város lakosságának 

érdekeit szolgálja. 

 

A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen: 

a. egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, 

gyermekek utaztatása, 

b. közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, 

c. kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása, 

d. természeti és épített környezet védelme, megóvása, 

e. közrend- és vagyonvédelem erősítése, 

f. szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok, 

g. önkéntes programok szervezése és lebonyolítása 

h. civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása, 

i. kiadványok készítése, 

j. egyházak működése és egyházi ingatlanok felújítása, 

k. sport, szabadidős sport tevékenység. 

 

Csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény 30. §- a szerint letétbe helyezte beszámolóját. 

 

A támogatás kérelemre történik. A támogatás iránti kérelmet írásban, egy példányban kell 

benyújtani az önkormányzat részére.   

A támogatás iránti kérelem benyújtási határideje 2023. április 1. napja.  

 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a. a támogatást kérő megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági 

nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, 

elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát, 

b. az igényelt támogatás célját, megjelölve a támogatási cél megvalósításának kezdő 

és befejező időpontját. 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

a. civil szervezetek esetében a törvényszéki nyilvántartásba vételről szóló okirat 

számát, 

b. hatályos alapszabály, vagy egyéb működési alapdokumentumának hitelesített 

másolatát, 

c. a Knyt. szerinti nyilatkozatot az összeférhetetlenség, illetve érintettség 

fennállásáról vagy hiányáról (1. függelék),  

d. a c. pont szerinti érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelmet (2. függelék),  
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e. nyilatkozatot arról, hogy a támogatást kérőnek esedékessé vált és meg nem fizetett 

köztartozása nincs, 

f. nyilatkozatot arról, hogy megszüntetésére irányuló eljárás nincs ellene 

folyamatban, 

g. nyilatkozatot arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek, 

h. igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző évre vonatkozón. Amennyiben ez a támogatási kérelem 

benyújtásáig nem áll rendelkezésre, a támogatást kérő köteles azt pótlólag 

becsatolni. 

 

Egy alkalommal hiánypótlási felhívás kibocsátására van lehetőség. A hiánypótlási határidő 

a hiánypótlási értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanap. A hiányosan benyújtott 

kérelem elutasításra kerül. 

 

Egy naptári éven belül egy alkalommal nyújthatnak be kérelmet, azonban egyidejűleg több 

tevékenységre is kérhetnek támogatást. 

 

 

 


