
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2018. (V25.)) önkormányzati rendelete  

a helyi önszerveződő közösségek és az Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.  §  a )  pontjában és  a  42. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzat 

képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

3/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

 

  1. § A helyi önszerveződő közösségek és Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) 14. §-a következő (4) – (7) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(4) A támogatás elszámolása során a felhasználást igazoló nyilatkozatot kell benyújtani, 

amelynek tartalmaznia kell a támogatást nyújtó önkormányzat megnevezését, a felhasználás 

célját az alábbiak szerint: 

a) amennyiben a támogatás összege ajándékozásra, étkezésre, személyi juttatásra kerül 

felhasználásra, az csak akkor számolható el, ha a civil szervezet vezetője mellékeli az 

igénybevevők névsorát, az igénybevevők aláírását és a dokumentumot a támogatott szervezet 

képviselője aláírásával hitelesíti; 

b) az útiköltség csak számlával, útnyilvántartással és az igénybevevők aláírásával együttesen 

számolható el; 

c) támogatott rendezvény esetén csatolni kell a résztvevők által aláírt dokumentumot. 

(5) A támogatott köteles a kapott teljes összeg felhasználásáról elszámolni; a támogatásról 

számlákkal, vagy felhasználást igazoló támogatási szerződés szerint záradékolt pénzügyi 

bizonylatokkal kell elszámolni, melyek másolatait „A másolat az eredetivel mindenben egyező” 

megjelöléssel és cégszerű aláírással kell hitelesíteni. 

(6) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról a pénzügyi 

elszámoláson kívül köteles fényképekkel illusztrált szakmai beszámolót is készíteni, melyet 

elektronikusan is köteles benyújtani az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal részére. 

(7) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a képviselő-testület dönt.” 

 

  2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Szilágyi László      Marcsikné Orosz Emese 

 polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet 2018. május 25. napján kihirdetésre került. 

 

         Marcsikné Orosz Emese 

          jegyző 
 


