
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

31/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete  
 

a közművelődésről szóló  
11/2010. (VII. 07.) számú rendelet módosításáról 

 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdés, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdése, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában, 79. § (1) bekezdésében, 
80. §-ában kapott felhatalmazás alapján közművelődésről szóló 11/2010. (VII.07.) 
számú rendeletet módosítására a következőket rendeli el: 
 
 
1. § (1) A 11/2010. (VII.07.) Ör. számú rendelet (továbbiakban: Ör.) 8. § (3) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

“8. § (3) E rendelet 5. § (3) b) pontjában szereplő pályázatok támogatásáról az 
önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt az éves költségvetési 
rendeletben e célra biztosított előirányzat terhére.” 

 
 
(2) Az Ör. 8. § (5)-(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

“8. § (5) E rendelet 6. §-ában leírt kérelemről, egyéni vagy közösségi 
kezdeményezések megvalósítására irányuló megállapodások megkötéséről, 
kötelezettségek vállalásáról az önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
dönt a költségvetési rendelet e célra biztosított előirányzatai terhére.  
(6) A 200.000,- Ft feletti támogatásról szóló döntést a helyben szokásos 
módon (honlapon és hirdetőtáblán) közzé kell tenni, a kedvezményezett 
megnevezésével, a támogatott cél, valamint a támogatási összeg, a 
támogatási cél megvalósítási helyének feltüntetésével legkésőbb a döntés 
meghozatalát követő hatvanadik napig.” 

 
 
2. § Az Ör. 1. számú melléklete I. 1. pontjának második mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
 
  “I. 1. ... A közzétételről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.” 
 
 
3. § Az Ör. 1. számú melléklete I. 3. pontja az alábbi  3.7 - 3.13. alpontokkal egészül 
ki: 
 

„I. 3. … 
3.7. olyan szervezet nyújtott be, amely a támogatott tevékenységhez 
szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, 
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3.8. a szervezetnél az Önkormányzat által, vagy külön jogszabályban 
meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésre, továbbá azt nem 
igazolja, vagy arról nem nyilatkozik, 
3.9. a szervezet a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 
hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben, 
3.10. olyan szervezet nyújtott be, amely csőd-, felszámolási, végelszámolási 
eljárás alatt áll, 
3.11. olyan szervezet nyújtott be, amelynek esedékessé vált és meg nem 
fizetett köztartozása van,  
3.12. a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott 
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a 
megtett nyilatkozatát visszavonja, 
3.13 nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott 
követelményeinek.” 

 
 
4. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete I. 5. pontja 5.3 - 5.4. alpontjai helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

“I. 5. 5.3. igazolás, hogy a pályázónak esedékessé vált és meg nem fizetett 
köztartozása nincs, és ezt a NAV által kiállított adóigazolással igazolja, 
5.4. nyilatkozat arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, 
felszámolási eljárás, nincs folyamatban,” 
 
 

(2) Az Ör. 1. számú melléklete I. 5. pontja az alábbi 5.6. – 5.9. alpontokkal egészül ki: 
„I. 5. 5.6. nyilatkozat a támogatási kérelemben foglalt adatok és 
dokumentumok teljeskörűségéről és valósságáról, 
5.7. nyilatkozat arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt, pályázatot 
korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be, 
5.8. nyilatkozat bejelentési kötelezettségének vállalásáról, amennyiben a 
támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a 
támogatott adataiban vagy a támogatás egyéb feltételeiben változás 
következik be, a támogatott a tudomására jutástól számított nyolc napon belül 
köteles azt írásban bejelenteni,  
5.9. a támogatott cégkivonata, illetőleg vállalkozói igazolványának hiteles 
másolata.” 

 
 
5. § Az Ör. 1. számú melléklete 6.2 - 6.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

“6.2. A pályázati adatlapok a pályázat meghirdetését követően a 
Polgármesteri Hivatalban vehetők át és letölthetők a városi honlapról: 
http://www.oroshaza.hu/. 
 
6.3. A vállalkozásoknak nyújtható támogatás felső határa 3 évre összesen 200 
ezer euró, mely tartalmazza az egyéb forrásokból származó támogatásokat 
is.” 
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6. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete 7.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

“7.1. A pályázati felhívást első alkalommal a költségvetési rendelet 
elfogadását követő 30 napon belül kell közzétenni. További pályázati felhívás 
közzétételéről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt,” 
 
 

(2) Az Ör. 1. számú melléklete 7.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„7.3. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani a pályázati 
felhívásban feltüntetett határidőig.” 

 
 
7. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete 9. pontja és 10. pontjának első mondata helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
 

“9. A 200.000,- Ft feletti támogatásról szóló pályázati döntést a pályáztató a 
helyben szokásos módon közzéteszi, a kedvezményezett szervezet, a 
pályázati cél és a megítélt támogatási összeg, valamint a támogatási cél 
megvalósítási helyének feltüntetésével. 
10. A rendelet 6. §-ában leírt egyéni vagy közösségi kezdeményezések 
megvalósítására irányuló kérelmeket Orosháza Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottsághoz kell benyújtani. ...” 

 
 
(2) Az Ör. 1. számú mellékletének 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„11. A rendelet 6. §-ában leírt egyéni vagy közösségi kezdeményezések 
megvalósítására irányuló kérelmek elbírálásáról Orosháza Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a 
benyújtási határidőt követő 60 napon belül dönt, s erről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatja.” 

 
 
8. § (1) Az Ör. 1. számú melléklet II.2. pont 2.2. alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

„II.2. 2.2. A támogatott program és a támogatási cél megnevezése, a 
támogatás felhasználásának jogcímei; a támogatás rendelkezésre 
bocsátásának módja, feltételei,” 

 
 
(2) Az Ör. 1. számú melléklet II.2. pont 2.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 

„II.2. 2.4. A támogatási összeg forintban, az elszámolható költségek; 
visszatérítendő támogatás esetén a visszafizetés módja és határideje,” 
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(3) Az Ör. 1. számú melléklet II.2. pont az alábbi 2.8. - 2.11. alpontokkal egészül ki: 
 

„II.2. 2.8. A támogatást jóváhagyó döntés száma, 
2.9. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményei, a 
visszafizetés rendje, 
2.10. A támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határideje, 
2.11. A támogatások felhasználásának elkülönített nyilvántartási 
kötelezettsége.” 

 
 
9. § Az Ör. 1. számú mellékletének II. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„II. 7. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, melyet a 
Polgármesteri Hivatal erre kijelölt munkatársai pénzügyileg és szakmailag 
ellenőriznek, s a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elé terjesztik elfogadásra.” 

 
 
10. § (1) E rendelet 2011. december 01. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
 

( Dr. Dancsó József sk.) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
polgármester címzetes főjegyző 

 
Kihirdetve: 2011. november 29-én. 
 
 

 ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 
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