
 1 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2013.(I.25.) önkormányzati rendelete 

a helyi gazdasági fejlődés elősegítése céljából államháztartáson kívülre nyújtott 

támogatásról 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 

1. § Jelen rendelet célja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Kptv.) és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 

rendelet előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott 

pénzeszközökre vonatkozó eljárást. 

 

2. § (1)1 Jelen rendelet 4. § (1) bekezdésében és 5. § a) pontjában meghatározott célokra nyújtott 

támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 

12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.  

 

(2) Csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára, 

az 21407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott kivételekkel. 

 

(3)3 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon 

vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 

támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi 

árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak 

megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) 

és (9) bekezdését is. A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) 

bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására 

alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt 

megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. Az 

átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a 

alapján kell eljárni. 

 

(4) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell 

diszkontálni. 

 
1 Módosította a 31/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2014. december 6-tól 
2 Szövegrészt módosította a 31/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2014. december 6-tól  
3 Módosította a 31/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2014. december 6-tól  
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(5) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint 

az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell 

venni. 

 

(6)4 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget, a támogatást 

nyújtó köteles teljesíteni. 

 

(7)5 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 

2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági 

rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek 

megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű 

támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási 

célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott 

összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos 

fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 

800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214., 

2008.8.9., 3. o.) - valamint annak jogutódjában -  vagy az Európai Bizottság határozatában 

meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. 

 

(8)6 A támogatott – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – 

a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 

(2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében 

történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

 

(9)7 A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig 

meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély 

összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 

munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

 

3. § (1) Jelen rendelet 5. § b) pontjában meghatározott célokra nyújtott támogatás az Európai 

Bizottság N 357/2007 számú határozata alapján nyújtott kulturális célú támogatásnak minősül. 

 

(2) A 3. § (1) bekezdésben foglalt támogatásoknál a támogatási szerződésnek a következő 

hivatkozást kell tartalmaznia: „Jelen … alapján a kedvezményezett az Európai Bizottság 

 SA.34770 (2012/N-2). számú határozatának megfelelően odaítélt … összegű kulturális célú 

támogatásban részesül.”  

 

(3) A támogatás csak az Európai Bizottság N 357/2007 sz. határozatában meghatározott célokra 

nyújtható. 

 

(4) A kulturális támogatásként nyújtott támogatásoknál a támogatottnak az Önkormányzat felé 

minden év március 31-éig részletes beszámolót kell készítenie a megelőző évben nyújtott állami 

támogatásokról.  

 
4 Módosította a 31/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2014. december 6-tól  
5 Módosította a 31/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 5. § Hatályos: 2014. december 6-tól  
6 Módosította a 31/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 6. § Hatályos: 2014.december 6-tól  
7 Beiktatta a 31/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 7. § Hatályos: 2014. december 6-tól  
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2. A rendelet hatálya 

 

4. § (1) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, pályázati úton vagy egyedi döntés alapján, 

a helyi vállalkozások és gazdasági fejlődés fellendítése céljából nyújtott, az államháztartáson 

kívülre történő pénzeszközátadásra. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya Soroksár közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, egyéni 

vállalkozókra terjed ki, amennyiben megfelelnek jelen rendeletben foglalt feltételeknek. 

 

(3)8 Jelen rendelet alkalmazásában vállalkozás minden olyan piaci szereplő, amely a pályázati 

vagy egyedi támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a Szerződés 87. és 88. 

cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános 

csoportmentességi rendelet – HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) - valamint annak jogutódjában - 

meghatározott vállalkozásnak. 

 

3. A támogatás forrása 

 

5. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési 

előirányzatait, amelyek terhére jelen rendelet alapján  

a) felhalmozási vagy működési célú de minimis támogatás, illetve 

b) az Európai Bizottság N 357/2007 sz. határozatában meghatározott célokra kulturális 

támogatás adható. 

 

4. A támogatás nyújtásának alapelvei 

 

6. § (1) A támogatás odaítélése az alábbi elvek alapján történik: 

a) Támogatás nyújtása egyrészt pályázat útján, másrészt egyedi kérelemre történik. Az 

egyedi kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a kerület érdekében végzett 

tevékenységek, vállalkozások támogatására kell törekedni.  

b) Önkormányzati támogatásban csak az részesülhet, aki az Önkormányzat által kiírt 

pályázatnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén a 

Polgármesterhez írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja. 

c) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő gazdasági társaságot, illetőleg az ilyen társaság 

tulajdonában lévő más gazdasági társaságot (a továbbiakban: saját vállalkozás) a b) ponttól 

eltérően a Polgármester előterjesztésére, a tárgyévi költségvetési rendeletéről való döntésével is 

részesítheti támogatásban.  

 

(2) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmazni: 

a) pályázati feltételeket, 

b) pályázók körét,  

c) a támogatandó célokat, 

d) elszámolható költségtípusokat, 

e) pályázati adatlapot, 

f) az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati támogatás feltételeit 

és a pályázó teendőit.            

 

 

 

 

 
8 Módosította a 31/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 8. § Hatályos: 2014. december 6-tól  
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5. Eljárási szabályok 

 

7. § (1) Egyedi kérelem csak írásban nyújtható be. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további 

ügyintézési feladatok ellátásáról a Polgármester gondoskodik. 

 

(2) A nem saját vállalkozás által benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező nevét,  

b) székhelyét, telephelyét,  

c) törvényes képviselőjének nevét, aláírását, 

d) hivatalos célra használt elektronikus levélcímét,  

e) adószámát. 

 

(3) A kérelemhez csatolni kell: 

a) gazdasági társaságoknak a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, más szervezeteknek a létesítő 

okiratot, illetve a bírósági nyilvántartásba vételről szóló jogerős döntést, egyéni vállalkozóknak a 

vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, 

b) működési vagy más hatósági engedélyhez kötött tevékenységet végző vállalkozás esetén a 

hatósági engedély másolatát, ha a támogatást ilyen tevékenységre is felhasználni kívánja, 

c) a szervezet rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási adatait, 

pénzügyi helyzetének értékelését, 

d) a kérelem benyújtásának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a megelőző lezárt 

gazdasági év üzleti tervét és a megelőző lezárt gazdasági év beszámolóját, amennyiben 

rendelkezik éves beszámolóval, 

e) jelen rendelet 7. § (6) bekezdésében és 8–9. §-ban foglaltak fennállásáról vagy hiányáról szóló 

nyilatkozatokat a rendelet 2–5. mellékletei szerinti tartalommal. 

 

(4) A saját vállalkozás is köteles benyújtani a (3) bekezdés d) pontja szerinti üzleti tervet, ha a 

támogatást a korábbi évek gyakorlatától eltérő célra kéri. 

 

(5) A támogatás vonatkozásában – az (1) bekezdésben foglalt egyedi kérelem elbírálásának 

kivételével – a döntéshozó a Képviselő-testület. A döntéshozó a kérelmet a soron következő 

rendes ülésén, de legfeljebb 60 napon belül elbírálja. Egyedi kérelem esetén a Polgármester 30 

napon belül dönt a támogatás megítéléséről. 

 

(6) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, aki  

a) az önkormányzat kötelezően vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés vagy közművelődési 

megállapodás alapján átvállalta, 

b) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a kerületi sporttevékenységek támogatásáról 

szóló 16/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete alapján az adott évben támogatásban részesült.  
8. § Pályázati úton nyújtott támogatás esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet 

támogatásban, aki a Kptv. alapján támogatásban nem részesíthető.  

 

9. § Nem részesülhet támogatásban továbbá az a vállalkozás, amely a pályázat elbírálásakor 

a) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, 

b) az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van, 

c) helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik, 

d) amelynek egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása van,  

e) amely Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati 

rendelete alapján az adott évben ugyanazon célfeladatra támogatásban részesült.  
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6. Támogatási szerződés megkötése 

 

10. § (1) Támogatás juttatása esetén a jelen rendelet 1. mellékletét képező támogatási szerződést 

kell megkötni a támogatottal.  

 

(2) A támogatási szerződést az Önkormányzat képviseletében a Polgármester írja alá. 

 

7. Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatási szerződésben 

foglalt kötelezettségek teljesítéséről 

 

11. § Az elszámolás a megkötött megállapodásban és az ahhoz csatolt elszámolási útmutatóban 

foglaltaknak megfelelően történik. 

 

12. § Az Önkormányzat a benyújtott elszámolások tényszerűségét helyszíni ellenőrzés keretében 

ellenőrizheti. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen Rendeletben, illetve 

a megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek nem tett teljes mértékben eleget a 

támogatásban részesített vállalkozás, támogatott köteles a támogatási összeget visszatéríteni az 

Önkormányzat részére. 

 

8. A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága 

 

13. § A Kptv.-ben meghatározott közzétételi kötelezettségnek a www.kozpenzpalyazat.gov.hu 

honlapon kell eleget tenni.  

 

9. Záró rendelkezések 
 

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést 

követően, illetve a folyamatban lévő egyedi kérelmek esetén kell alkalmazni. 

 

(2) A Polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-

testületet az előző évben államháztartáson kívülre, jelen rendelet alapján átadott pénzeszközök 

teljesüléséről.   

 

       

 

 

Geiger Ferenc s.k.                                                    dr. Laza Margit s.k. 

                polgármester                                                        jegyző 

 

 
9Záradék:  

A rendelet-tervezetet véleményezésre megküldtem a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló 

Irodájának, amely az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg: 
 

 „A tervezet alapján nyújtható támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak 

minősül és összeegyeztethető az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 

cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 

1407/2013/EU bizottsági rendelettel […], valamint az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-

2). számú bizottsági határozat rendelkezéseivel.” 

 

 
9 31/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet véleményezése  

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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1. melléklet a 2/2013.(I.25.) önkormányzati rendelethez10 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

(székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., adószám: 15735863-2-43, bankszámlaszám: 

11784009-15523002), képviseli: Geiger Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről a ………………………….. (szervezet / gazdasági társaság / egyéni vállalkozó 

neve) (székhely: …………….., adószám: ……………….., bankszámlaszám: ………………..), 

képviseli: …………………. (a továbbiakban: Támogatott),  

 

mint szerződő felek (a továbbiakban: Felek)  között az alulírott helyen és napon az alábbiak 

szerint: 

 

1. Önkormányzat a Támogatott részére a .................... számú határozata és/vagy a helyi 

gazdasági fejlődés elősegítése céljából államháztartáson kívülre nyújtott támogatásról szóló 

2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet alapján a Bizottság Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 

2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletében (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o; a 

továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályozott .................... Ft, azaz  

………………. forint csekély összegű (de minimis) támogatást (a továbbiakban: támogatást) 

nyújt, 

– amelyből .................... Ft-ot, azaz  ……………….. forintot célzottan az alábbi 

tevékenység(ek) támogatására biztosít:  …………………………………………………* / 

– továbbá Támogatottat az Európai Bizottság  SA.34770 (2012/N-2). számú határozatának 

megfelelően odaítélt …… Ft összegű kulturális célú támogatásban részesíti.* 

 

2. Önkormányzat vállalja, hogy 

a) az 1. pont szerinti támogatást az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Osztálya 

utalja a Támogatott …………………… (pénzintézet neve) Banknál vezetett,  

........................................ pénzforgalmi jelzőszámú számlájára. A pénzösszeg havonta egyenlő 

részletekben kerül átutalásra: …………. Ft/hó, azaz ………………. forint/hó. ………. 

kormányzati funkció.  

b) Önkormányzat a Támogatott feladatainak ellátásához rendelkezésére bocsátja a ……….. 

számú tulajdoni lapon ……….. hrsz.-on felvett, természetben a Budapest XXIII., …………. 

szám alatt található ingatlant (vagyonkataszteri alapterület: …….., amelyből a Támogatott által 

használt alapterület ………. m2), Felek megállapítják, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény alapján a Támogatott átlátható szervezet, ezért a közfeladat-ellátásaira igénybe 

vett vagyontárgyak használatára ingyenesen jogosult. Az ingyenes használati jog értéke:……….* 

  

3. Támogatott kötelezettségei: 

a) Támogatottnak a kapott támogatás felhasználásáról    20… ……-ig el kell számolnia az 

Önkormányzat felé. A tájékoztató részletesen taglalja a támogatás felhasználásáról, 

 
10 Módosította a 31/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 9. § Hatályos: 2014. december 6-tól  
* A céltámogatásnak megfelelő bekezdést kell kitölteni. Amennyiben a Támogatott célzott vagy kulturális 

támogatásban nem részesíthető, a bekezdéseket a támogatási szerződésből ki kell hagyni. 

 
* Amennyiben a Támogatott számára az Önkormányzat ingatlanhasználatot nem biztosít, a b) pontot a támogatási 

szerződésből ki kell hagyni. 
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elszámolásáról az elvárt követelményeket, amelyeket a felhasználás és elszámolás során 

érvényesíteni kell. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a számlák és egyéb igazolások 

(bérjegyzék, járulékok, költségtérítések) hitelesített másolatát, az elszámolás-összesítő lapot a 

felmerült költségek tételes felsorolásával és összegzésével, továbbá a támogatás felhasználásáról 

szóló szakmai beszámolót. A befogadott számlák, pénzügyi bizonylatok alaki vagy tartalmi 

hiányosságaiért, a tevékenységéhez, működéséhez kapcsolódó adók és járulékok (pl. SZJA, ÁFA 

stb.) törvényben előírt határidőben történő elszámolásáért, bevallásáért, adatszolgáltatásáért az 

Önkormányzat felelősséget nem vállal. Amennyiben a Támogató észleli, hogy a Támogatott által 

benyújtott számla, számviteli bizonylat a jogszabályban előírt alaki, illetve tartalmi 

követelményeknek nem felel meg, jogosult az adott számla visszautasítására. 

b) Köteles a támogatás felhasználása során az érvényes számviteli, pénzügyi, adó, közbeszerzési 

és egyéb gazdálkodási szabályokat betartani. 

c) A költségvetési támogatással kapcsolatos iratoknak, valamint a költségvetési támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatoknak az odaítélést követő 10 évig történő teljes körű 

megőrzésére köteles. 

/d) Amennyiben a megállapodás aláírását megelőzően benyújtott Létesítő Okiratában / 

Cégbírósági bejegyzésben / vállalkozói igazolványban változás következik be, a Támogatott 

köteles azt a bejegyzést követő 15 napon belül dokumentáltan bejelenteni az Önkormányzat 

felé./ (Csak nem saját vállalkozás esetében alkalmazandó!) 

 

4. Amennyiben a Támogatott a támogatás felhasználásáról a 3. a) pontban meghatározott 

időpontig nem nyújt be elszámolást, vagy a támogatott cél meghiúsul, vagy a támogatást 

jogszabálysértő módon használja fel, köteles a támogatás összegét 15 napon belül az 

Önkormányzat számlájára visszautalni. Ebben az esetben a visszautalás megtörténtéig további 

támogatás nem adható. 

 

5. A Támogatottnak a 3. a) pont szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 

részére kell megküldenie. A Pénzügyi Osztály az elszámolás, illetve a bizonylatok 

felülvizsgálata alapján 10 napon belül értesíti a Támogatottat, hogy az elszámolást elfogadta, 

vagy nem fogadta el. Ekkor már csak formai hiányosságok pótlására küldhető felszólítás. A 

pótlás teljesítésének határideje a felszólítás kézhezvételtől számított 5 nap. Amennyiben ezt 

követően sem fogadható el az elszámolás, a támogatottnak a támogatást az el nem fogadásról 

történő értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül az Önkormányzat számlájára vissza kell 

utalnia. 

 

6. Önkormányzat a benyújtott elszámolások tényszerűségét helyszíni ellenőrzés keretében 

ellenőrizheti. Támogatott köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni. 

 

7. A megállapodást a Felek határozott időre, a szerződés aláírásának napjától ……………. 

terjedő időtartamra kötik. 

 

8. Önkormányzat tájékoztatja a Támogatottat, hogy jelen támogatási szerződés keretében 

nyújtott csekély összegű támogatás támogatástartalma …………………..Ft. Az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó 

pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként 

nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás 

fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe 

véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az 

európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell 

eljárni. 
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9. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 

2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági 

rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek 

megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű 

támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási 

célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott 

összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos 

fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 

800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214., 

2008.8.9., 3. o.) - valamint annak jogutódjában -  vagy az Európai Bizottság határozatában 

meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. 

 

10. A kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

figyelembevételével kijelenti, hogy jelen támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két 

pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalma . nem éri el a 

hivatkozott 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti – 200.000 eurónak megfelelő 

forintösszeg – értékét. 

A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének 

kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás 

ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

11. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás nem jelent az Önkormányzat részéről 

általános felhatalmazást és hozzájárulást a Támogatott tevékenységeinek megvalósításával 

kapcsolatosan. Az Önkormányzatot vagy tulajdonában/használatában lévő vagyont érintő 

tevékenység megvalósításához az Önkormányzat, illetve az adott szervének/intézményének 

hozzájárulása, szükség esetén külön megállapodás megkötése szükséges. 

 

12. A megállapodás megszűnésének, illetve megszüntetésének esetei: 

– lehetetlenülés (pl. vis maior), 

– jogi személy megszűnése, 

– azonnali hatályú felmondás, 

– közös megegyezés és 

– rendes felmondás 30 nap felmondási idővel. 

A megállapodás megszűnése napjáig ki nem fizetett támogatást Támogató a megállapodás 

megszűnését követően nem köteles megfizetni. Amennyiben a megállapodás a Támogatott 

érdekkörében felmerült okból idő előtt szűnik meg, úgy a Támogatott 3. a) pont szerinti 

pénzügyi elszámolásának határnapja a megállapodás megszűnésének napjától számított 30. nap.  

 

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a Felek békés úton, egyeztetéssel 

kívánják megoldani. 

 

14. Jelen megállapodás öt, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban, három oldalon 

tizenöt pontban készült, melyet a Felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
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Budapest, 20… év ………….... hó …… nap Budapest, 20… év ………….... hó …… nap 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület     Támogatott képviseletében: 

Soroksár Önkormányzata 

          képviseletében: 

 

Geiger Ferenc              (cégszerű) aláírás 

             polgármester  
 

 

 

Jogilag ellenőrizte: 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

Budapest, 20… év ………….... hó …… nap      …………………………………………… 
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Igazolás csekély összegű támogatásról 

 

Alulírott Geiger Ferenc Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata mint 

támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint kedvezményezett az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

(HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül: 

Projekt megnevezése: 

Támogatást nyújtó döntésének száma: 

Támogatás odaítélésének időpontja: 

A támogatás bruttó támogatástartalma: 

 

A jelen támogatással érintett célra az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdése 

alapján 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható. 

Jelen igazolást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. 

 

Kelt: 

 

………………………………………………………….. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Támogatást nyújtó 

képviseli: Geiger Ferenc polgármester 

(aláírás, pecsét) 
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Tájékoztató 

pénzügyi támogatások elszámolásának követelményeiről 

 

Készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által nyújtott csekély 

összegű támogatások szabályszerű elszámolása érdekében. 

1.) Elszámolási határidő, számadási kötelezettség, célra való felhasználás 

A támogatás kizárólag csak a megállapodásban rögzített, meghatározott célnak megfelelően 

használható fel, attól eltérni nem lehet.  

A támogatás a pályázat, illetve a kérelem befogadásától a megállapodásban meghatározott 

elszámolási határidőig használható fel. 

Az elszámolási határidő, a számadási kötelezettség be nem tartása, a kötelező céltól való eltérés, 

illetve a cél meghiúsulása a támogatás összegének 15 napon belüli visszafizetését vonja maga 

után! 

2.) Az elszámolás kötelező részei: 

2.1. Elszámolási összesítő 

Az elszámolási összesítőn kell kimunkálni a felmerülő költségek tételes felsorolásával, 

összegzésével, hogy a támogatás elszámolásakor milyen bizonylatok, egyéb igazolások lettek 

figyelembe véve, becsatolva. 

Az elszámolásnál ügyelni kell arra, hogy amennyiben a támogatás összegét meghaladóan több 

bizonylat van, az elszámolásba indokoltan csak a támogatás összegéig szóló számlákat 

kerüljenek beállításra. 

Amennyiben nem megoldható, hogy a benyújtott bizonylatok összege ne haladja meg a 

támogatás összegét, a többletköltséget mutató bizonylatra rá kell vezetni, hogy abból mennyi a 

pénzügyi támogatásnál figyelembe vehető rész összeg. 

Pl.  A támogatás összege 50 000 Ft, a számla végösszege 52 000 Ft, akkor a számlát záradékolni 

kell: a számlán szereplő összegből 50 000 Ft számolandó el …………célra átadott pénzösszegre. 

A megállapodás szerint, ha a támogatással összefüggésben időszakos részelszámolások vannak 

meghatározva, azokról mindig külön elszámolást kell készíteni. 

Az elszámolási összesítőt egy bizonylat esetén is ki kell állítani! 

Az elszámolási összesítőt aláírva, pecséttel ellátva kell leadni. 

2.2.  Szakmai beszámoló 

Rövid, lényegre törő összegzés, amely a támogatás megvalósulását írja le. Beszámol a támogatás 

felhasználásáról, a kitűzött cél megvalósításáról. 

A szakmai beszámolót aláírva, pecséttel ellátva kell leadni. 

3. Az elszámolás kötelező mellékletei 

3.1. Számlák hitelesített másolata 

A számláknak meg kell felelniük a mindenkor érvényben lévő jogszabályban rögzített formai és 

tartalmi előírásoknak. 

A számlát minden esetben a támogatást igénybevevő nevére kell kiállítani. 

Amennyiben a számla megnevezés rovatából nem azonosítható be a támogatás célja (pl. 

szerződés alapján) úgy a szerződés másolatát a számlához csatolni kell. 

Csak olyan számla vehető figyelembe az elszámolásnál, melyen a javítás megfelel a bizonylati 

javítás elvének (számlát kiállító áthúzás utáni olvasható javítása, bélyegzője, aláírása). 
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Az elszámolásra benyújtott számla teljesítési határidejének a pályázat, illetve a kérelem 

befogadásától a megállapodásban meghatározott elszámolási határidőn belül kell lennie! Ettől az 

időponttól érvényesen eltérni nem lehet. 

A számlák másolataként csak jól olvasható másolat fogadható el. A számlamásolatot hitelesíteni 

kell. Hitelesítésként fel kell tüntetni a másolati példányon: „az eredetivel megegyező hiteles 

másolat” majd bélyegző, dátum, s a hitelesítő aláírása kerül rá. A hitelesítést minden esetben a 

fénymásolaton kell elvégezni. 

A számlamásolaton utólagos javítás, ráírás nem fogadható el. 

Külföldön kiállított idegen nyelvű számlához minden esetben magyar nyelvű fordítást kell 

csatolni, amely tartalmazza a számla azon adatait, mely a könyvviteli nyilvántartásokhoz 

szükséges valamint a fordítást végző aláírását. Amennyiben lehetséges a számlán is elvégezhető 

a fordítás. 

Az eredeti számlát az alábbi záradékkal kell ellátni: „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatával kötött …….. sz. megállapodás alapján kapott támogatás terhére elszámolva.” 

3.2. Egyéb igazolások hitelesített másolata 

A nem számlával igazolt kiadások (bérjegyzékek, járulékok, NAV felé befizetések, bevallások) 

esetén meg kell jelölni azokat a tételeket, amelyek az elszámolás részét képezik, azaz 

egyértelművé kell tenni, hogy melyek azok, amelyek a támogatáshoz kapcsolódó összegek. 

Több tétel esetén, ha a bizonylatok összesen összege többről szól, mint a nyújtott támogatás, a 

többletköltséget mutató bizonylatra rá kell vezetni, hogy abból mennyi a pénzügyi támogatásnál 

figyelembe vehető rész összeg. 

A benyújtott bizonylatot az alábbi záradékkal kell ellátni: Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzattól kapott támogatás terhére elszámolva. 

A bizonylat hitelesítésére fel kell tüntetni a másolati példányon: „az eredetivel megegyező 

hiteles másolat” majd bélyegző, dátum, s a hitelesítő aláírása kerül rá. 

Minden olyan dokumentumot, amely nem fogadható el az elszámoláskor az Önkormányzat 

visszaadja a támogatottnak. 

Az elszámolással összefüggésben felmerülő kérdéseivel kérjük, még az elszámolási határidő 

előtt, időben keresse fel az előadót, aki segítséget nyújt a probléma megoldásában. 
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Elszámolás-összesítő lap 

 

Szervezet neve: …………………………………………………… 

Nyilatkozom, hogy az alább felsorolt számlák az eredetivel mindenben megegyező hiteles 

másolatok, amelyeket más támogatás elszámolásánál nem használtunk/használunk fel.11 

A ………………………… önkormányzati határozat / rendelet / polgármesteri döntés alapján 

kapott támogatás teljes összegét a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával 

20… …… ..….-n kötött megállapodás 2. pontjában meghatározott célnak megfelelően 

használtuk fel. 

A 100 000 Ft értékhatárt meghaladó értékű vagyontárgyakat tárgyi eszközeink közé 

nyilvántartásba vettük, illetve az épületek, egyéb építmények esetén a beruházást és a felújítást 

aktiváltuk.  

 Budapest, 20… év ………….... hó …… nap 

 ……………………………… 

(cégszerű) aláírás 

Sor-

szám 

A bizonylat A támogatásnál figyelembe  

vehető összeg Kiállítója Kelte Száma Jogcíme Összege 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Összesen      

 

 

 

 

 

 
11 Ez alól kivétel, ha a benyújtott bizonylat a támogatás összegét meghaladja. 

Ellenőrizte: 
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Szakmai beszámoló 

 

 

 

Szervezet neve: ……………………………………… 

 

Beszámoló szövege: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Budapest, 20… év ………….... hó …… nap 

 

 

  ……………………………… 

(cégszerű) aláírás 
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2. melléklet a 2/2013.(I.25.) önkormányzati rendelethez12 

 

 

NYILATKOZAT 

 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás 

esetén13 

 

 

1. Kedvezményezett adatai 

Név:  

Adószám:  

Elérthetőség:  

Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  

(jelölje X-szel ) 

 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

Egyesülés, szétválás ideje:  

 

_________   ___________   _________ 

   (év)             (hónap)           (nap) 

 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 

kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak 

minősül, a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.  

 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, 

amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély 

összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell 

nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 

 

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak 

betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.14 

 

 

 

 
12 Módosította a 31/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 10. § Hatályos: 2014. december 6-tól  
13 A nyilatkozatot konzorcium esetén valamennyi konzorciumi tag ki kell, hogy töltse. 
14 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 

egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód kedvezményezett csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően 

jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 

 

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az 

eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 

tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás 

tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások 

között. 
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2/a. Csekély összegű támogatások15 

Sor-

szám 

Támogatás 

jogalapja 

(bizottsági 

rendelet 

száma) 

Támogatást 

nyújtó szervezet 

Támogatás 

kedvezménye-

zettje és célja 

 

A 

támoga-

tást 

ellenszol-

gáltatás 

fejében 

végzett 

közúti 

kereske-

delmi 

árufuva-

rozáshoz 

vette 

igénybe? 

Kérelem 

benyúj-

tásának 

dátuma16 

Odaítélés 

dátuma 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 
15 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett 

vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
16 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
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2/b. Csekély összegű támogatások17 

Sor-

szá

m 

Támogatás összege Támogatás bruttó támogatástartalma18 

 Forint Euró Forint Euró19 

     

     

     

     

     

     

 

 

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a 

kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 

Vállalkozás neve Adószáma 

  

  

  

  

  

  

 

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos 

elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában 

nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a 

csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott 

maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett 

vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.20  

 

 
17 A 2/a. táblázatban szereplő támogatásokra vonatkozóan kell kitölteni a megfelelő sorszámok feltüntetésével. 
18 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 
19 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott 

összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti 

Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  
20 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és 

az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 
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Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen szerződéssel érintett 

csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, 

vagy a jelen szerződéssel érintett csekély összegű támogatással azonos kockázatfinanszírozási 

célú intézkedésre vonatkozó állami támogatásra nyújtott be támogatási kérelmet (az elutasított 

kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 

 

4/a. Adatok az azonos elszámolható költségekre vonatkozó, vagy azonos kockázatfinanszírozási 

célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 

Sor-

szám 

Támogatás 

jogalapja 

(uniós 

állami 

támogatási 

szabály) 

Támogatást 

nyújtó szervezet 

Támogatási kategória 

(pl. regionális beruházási 

támogatás) 

Kérelem 

benyúj-

tásának 

dátuma21 

Odaítélés 

dátuma 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
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4/b. Adatok az azonos elszámolható költségekre vonatkozó, vagy azonos kockázatfinanszírozási 

célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra22 

Sor-

szá

m 

Azonos elszámolható költségek 

teljes összege jelentértéken / 

azonos kockázatfinanszírozási 

célú intézkedés  

 teljes összege jelentértéken 

Azonos elszámolható költségekre 

nyújtott támogatás bruttó 

támogatástartalma / 

azonos kockázatfinanszírozási 

célú intézkedés vonatkozásában 

nyújtott állami támogatás bruttó 

támogatástartalma23 

Maximális 

támogatási intezitás 

(%) vagy maximális 

támogatási összeg 

 Forint Euró Forint Euró24 

      

      

      

      

      

      

 

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok és a fent megadott 

adatok helyesek. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. 

 

Kelt:   

 

 

                        ……………………………..  

                 Kedvezményezett (aláírás, pecsét) 

 
22 A 4/a. táblázatban szereplő támogatásokra vonatkozóan kell kitölteni a megfelelő sorszámok feltüntetésével. 
23 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 
24 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott 

összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti 

Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  
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3. melléklet a 2/2013.(I.25.) önkormányzati rendelethez25 

 

NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

A támogatott neve: 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

Vállalkozói igazolvány száma: 

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Kptv.) 

 

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

          

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 

Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, arról a 

támogatót haladéktalanul értesítem. 

Budapest, 20… év ………….... hó …… nap 

                       ……………………………… 

                                                                                                   (cégszerű) aláírás 

 
25 Módosította a 31/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 11. § Hatályos: 2014. december 6-tól  
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Tájékoztató a 2007. évi CLXXXI. törvényhez 

 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 

illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) 

pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének 

tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző 

vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon 

szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy 

tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, 

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 

(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésről és a területrendezésről 

szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a támogatás célja a 

fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan 

támogatás, amelynek előkészítésében, lebonyolításában a regionális fejlesztési ügynökség nem 

vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre befolyással nem rendelkezik. 

(3) A Nemzeti Kulturális Alap bizottsága és kollégiumai által elbírált pályázatok tekintetében 

az (1) bekezdés e) pontja nem akadálya annak, hogy olyan egyesület, alapítvány, gazdasági 

társaság, egyházi jogi személy vagy szakszervezet pályázzon, amelyben a pályázati eljárásban 

döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó személy, vagy ennek közeli hozzátartozója 

vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az 

egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének 

tagja. 

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma vagy 

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 2. §-

ának (6) bekezdése szerint a bizottság hozná, a 6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 

valamely körülmény fennállása az érintett kollégiumi vagy bizottsági tag NKA tv. 2/A. § (5) 

bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségét alapozza meg. 

(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény 

alapján létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási 

tevékenységet végző alapítvány. 

8. § (1) Ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 

amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 

szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének 

tagja, 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával 

egyidejűleg. 
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(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási 

döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e 

körülménynek a honlapon történő közzétételét. 

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 

részesülhet. 
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4. melléklet a 2/2013.(I.25.) önkormányzati rendelethez 

 

KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. 

§ (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

A támogatott neve: 

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

Vállalkozói igazolvány szám: 

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

___________________________________________________________________________ 

 

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként 

megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert  

 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem 

minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

Indoklás:  

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye 

beírandó): 

……………………...……………………...……….………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………….…  

 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok.  

Indokolás:  

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a Kptv. 2. § (1) 

bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 

 

c) Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. 

Indokolás:  

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 

döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem 

minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

(A kívánt rész aláhúzandó!) 
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A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó 

továbbá: az élettárs, az egyenes-ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes-ágbeli 

rokona és testvére, valamint a testvér házastársa; 

 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban 

megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság támogatott esetén!). 

 

Indokolás: 

A tulajdonos érintett. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………...… 

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

 ……………………………………………………………………………...…………………... 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó 

továbbá: az élettárs, az egyenes-ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes-ágbeli 

rokona és testvére, valamint a testvér házastársa; 

 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy 

szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője, 

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

o vagy egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 

tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója.  

 

Indokolás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

 ……………………………………………………………………………….…………………. 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, 

székhelye beírandó): 

.………………………………………………………………………………………………….. 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2. § (1) bekezdés d) 

pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja. 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó 

továbbá: az élettárs, az egyenes-ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes-ágbeli 

rokona és testvére, valamint a testvér házastársa; 
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Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 

érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 

 

Budapest, 20… év ………….... hó …… nap 

 

        ……………………………… 

(cégszerű) aláírás 
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5. melléklet a 2/2013.(I.25.) önkormányzati rendelethez 

 
A pályázó/kérelmező kiegészítő nyilatkozatai 

 

A szervezet neve: ..........................................................................................................................  

A szervezet székhelye: ..................................................................................................................  

Képviselőjének neve: ....................................................................................................................  

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ....................................................................................  

Nyilvántartásba vételi okirat száma: .............................................................................................  

Bankszámla száma: .......................................................................................................................  

Adószáma: .....................................................................................................................................  

 

Alulírott pályázó/kérelmező kijelentem, hogy 

a) az államháztartás alrendszereiből, Soroksár Önkormányzat forrásaiból juttatott 

támogatásokra vonatkozó szerződésben a valóságnak megfelelő és nem megtévesztő 

adatokat szolgáltattam, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítem; 

b) adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincs; 

c) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozásunk nincs; 

d) szervezetünk csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, s vállalom, 

hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a program lezárásáig ilyen eljárás indul; 

e) a szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti 

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; 

f) Soroksár Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási 

hátraléka a szervezetnek nincs; 

g) az önkormányzat kötelezően vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés vagy 

közművelődési megállapodás alapján nem vállaltam át; 
h) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a kerületi sporttevékenységek 

támogatásáról szóló 16/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete alapján az adott évben 

támogatásban nem részesültem;  

i) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati 

rendelete alapján az adott évben ugyanazon célfeladatra támogatásban nem részesültem.* 

 

Alulírott pályázó/kérelmező 

a) hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

kezelje, nyilvántartásában szerepeltesse, internetes honlapon közzétegye; 

b) tudomásul veszem, hogy az esetleges köztartozásom megfizetéséig a támogatást, illetve 

annak esedékes részét a Támogató a köztartozás megfizetése érdekében visszatarthatja; 

c) tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy 

vámtartozásom van; 

d) tudomásul veszem és elfogadom, hogy a támogatás szerződésellenes felhasználása esetén 

visszafizetési kötelezettségem keletkezik. 
 

Budapest, 20… év ………….... hó …… nap 

        ……………………………… 

(cégszerű) aláírás 

______________ 

* A nyilatkozatban csak a vállalkozásra/szervezetre vonatkozó pontokat kell nevesíteni! 

 


