Csallóközaranyos 2/2008. sz.
Általános érvényű rendelete
Támogatások nyújtása Csallóközaranyos község költségvetéséből
A Tt. 369/1990. sz. a községi önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításai és
kiegészítései 6. §. 1 bekezdése, valamint a Tt. 583/2004. sz. a területi hatóságok költségvetési
szabályozásáról szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései értelmében az alábbi
általános érvényű rendeletet hozta meg (későbbiekben csak „ÁÉR“).
Első rész
Bevezető rendelkezések
1. Cikkely
A változtatások tárgya
Ezen ÁÉR tárgya a Tt. 583/2004. sz. a területi hatóságok költségvetési szabályozásáról és
későbbi módosításai és kiegészítései értelmében a támogatások nyújtásának javítása
Csallóközaranyos község költségvetéséből jogi és természetes személyek esetében, azok
körében, akik megfelelnek a támogatás nyújtás feltételeinek, amire jogosultak.
2. Cikkely
Alapfogalmak
1. Ezen ÁÉR értelmében:
 Támogatás – nem visszatérítendő pénzügyi eszközök a község költségvetéséből jogi és
természetes személyek számára – olyan célra és olyan összegben a község
költségvetéséből, amelyek ezen ÁÉR feltételeiből fakadnak,
 Kérvényező – kérvényező az a személy, aki a támogatást igényli ezen ÁÉR értelmében,
 A támogatás kedvezményezettje – az a személy az a személy, aki kérvényezi ezt
a támogatást ezen ÁÉR értelmében, és megfelel ezen ÁÉR feltételeinek, valamint
támogatást hagytak jóvá a számára,
 Terv/projekt - a kérvénynek tartalmaznia kell a konkrét célokat és feladatokat
a támogatások nyújtására a község költségvetéséből a nyilvánosság érdekeiben.
2. A hasznos alapvető fogalmakat a Tt. 213/1990. sz. a non-profit szervezetek
szolgáltatásainak nyújtásáról szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései 2. § 2.
bekezdése fogalmaz, amelyek főleg a következők:
 Egészségügyi ellátás nyújtása,
 Szociális és humanitárius ellátás nyújtása,
 Lelki és kulturális értékek létrehozása, fejlesztése, védelme, megújítása, és bemutatása
 Emberi jogok védelme és alapvető szabadsága,
 Foglalkoztatás, testnevelés és fejlesztés,
 Felmérés, fejlesztések, tudományos-műszaki szolgáltatások és információs
szolgáltatások,
 Élő környezet megteremtése és védelme valamint a lakosok egészségének védelme,
 Szolgáltatások a regionális fejlesztésekre és munkaviszony teremtésre.

3. A hasznos alapvető fogalmakat a Tt. 34/2002. sz. az alapítványokról és a Polgári
Törvénykönyv változtatásairól szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései 2. §
3. bekezdése fogalmaz, amelyek főleg a következők:
 A lelki és kulturális értékek védelme és fejlesztése,
 Az emberi jogok és egyéb humanitárius célok védelme és megvalósítása,
 Az egészség védelme,
 Gyermekek és fiatalkorúak jogainak védelme,
 Az tudomány és oktatás fejlesztése,
 Sport fejlesztés,
 Egyénileg meghatározott humanitárius segítség teljesítése egyének vagy emberek
csoportja számára, akik életminősége rosszabbodott, vagy segítségre szorulnak
a természeti katasztrófák pusztítása után,
 Különböző kulturális és sport szervezetek támogatása, amelyek a község területén
működnek.
Második rész
3. Cikkely
Támogatás nyújtás lehetőségei
1. A község támogatást nyújthat a község költségvetéséből ezen ÁÉR szerint:
 Jogi személyek számára, akik alapítója a község, és konkrét nyilvános célokra,
rendezvényekre, vagy községgel összefüggő fejlesztésekre fogja felhasználni ezeket
a támogatásokat,
 Jogi és természetes személyek számára, akik székhellyel, állandó lakhellyel
rendelkeznek vagy tevékenységet folytatnak a község területén.
2. Támogatást csak egyes esetekben nyújthatnak:
 Konkrét nyilvános célokra és programokra,
 Természeti katasztrófák, vészhelyzetek és hasonló események által okozott
következmények kiküszöbölésére,
 Egészségügyileg fogyatékos emberek szociális segélyezésére,
 Lelki és kulturális értékek létrehozására, fejlesztésére, megújítására, bemutatására
(művészeti tevékenységek támogatása),
 Oktatásra, testnevelésre és sport fejlesztésre,
 Egyénileg meghatározott humanitárius szolgáltatások teljesítése egyének vagy emberek
csoportja számára, akiknek életminősége rosszabbodott, vagy segítségre szorulnak
természeti katasztrófák pusztítása után,
 Szabadidős és kulturális-okatatási tevékenységek támogatására,
 Sport és kulturális események/rendezvények támogatására helyi és regionális keretek
között,
 A helyi tradíciók megőrzésére szolgáló támogatásokra.
3. Támogatás nem nyújtható politikai pártok, politikai mozgalmak rendezvényeire, amelyek
nem a nyilvánosság számára vannak szervezve vagy megvalósítva, vagy a község
fejlesztése érdekében ezen ÁÉR értelmében. Tovább nem nyújtható természetes és jogi
személyek reklámozási céljaira.

4. A támogatás nem jogból fakadó igény.
4. Cikkely
Források létrehozása
1. A pénzügyi eszközök, amelyek támogatásokra lettek meghatározva ezen ÁÉR értelmében
a község gazdasági tevékenységből erednek a saját bevételi forrásaiból. A költségvetés
létrehozásakor a község saját bevételi forrásaiból elkülönít bizonyos mennyiségű
pénzeszközt, amelyet a későbbiekben támogatásra használhat fel.
2. A támogatásra elkülönített pénzeszközök összessége – a község költségvetési lehetőségei
mérten – a község költségvetését képezik és a javaslatokról Csallóközaranyos község
Képviselő-testületének pénzügyi bizottsága dönt.
3. A község támogatásra szánt elkülönített pénzügyi eszközeit konkrét események, célok és
feladatok megvalósítására szánják.
4. Támogatás nyújtása csak akkor lehetséges, ha a község rendelkezik a megfelelő
mennyiségű forrással és ezek nyújtása nem növeli tovább a község adósságát.
5. Cikkely
A támogatás nyújtás feltételei
1. Támogatás nyújtható azon kérvényezők számára, akik Csallóközaranyos területén állandó
lakhellyel/székhellyel rendelkeznek, vagy tevékenységüket végzik (üzem, üzlet,
szolgáltató – aki a község lakosságát szolgálja ki). Ez a támogatás nyújtás írásbeli kérvény
alapján kérelmezhető, a megszabott feltételek mellett ezen ÁÉR értelmében. Ezek
a támogatások a község saját pénzügyi forrásaiból származnak.
2. Támogatás nem nyújtható azon kérvényezők számára, akiknek terve/projektje nem felel
meg ezen ÁÉR-nek és a kapcsolódó törvények feltételeinek.
3. Támogatás nem nyújtható azon kérvényező számára, akinek/aki:
 Kötelezettségei vannak a községgel vagy más község működtette létesítménnyel
szemben,
 Kötelezettségei vannak az Adó Hivatallal, Munkaügyi Hivatallal, Szociális Hivatallal,
Egészségügyi Biztosítókkal szemben,
 Fizetésképtelen, csődben van vagy adós,
 Büntetőjogi eljárás folyik ellene.
4. Támogatás nem nyújtható:
 Munkabérek és járulékok kifizetésére,
 Dohány és alkoholos termékek vásárlására,
 Hitelek és azok kamatjainak törlesztésére,
 Előző évekből fennmaradó költségtérítés visszafizetésére,
 Útiköltségekre (egyének, szervezők),
 Események, tervek, rendezvények szervezőinek honoráriumára,
 A támogatást kérvényező javadalmazására, vagy egyéb személy javadalmazására, aki
a kérvényezővel kapcsolatban áll.
5. A kérvényező köteles a pénzügyi eszközöket ezen ÁÉR értelmében kihasználni és
beszámolni róla a Tt. 523/2004. a közigazgatásról szóló törvénnyel, a Tt. 431/2002.
a könyvelésről szóló törvénnyel és későbbi módosításaival és kiegészítéseivel, a Tt.

25/2006. a közbeszerzésről szóló törvény és későbbi módosításaival és kiegészítéseivel,
a Tt. 283/2002. a útiköltségek térítéséről szóló törvény és későbbi módosításaival és
kiegészítéseivel összhangban.
6. A kérvényező köteles eleget tenni azoknak a feltételeknek, amik a támogatás felhasználást
érintik a község költségvetéséből, amely feltételek felvannak tüntetve a támogatás nyújtási
szerződésben.
7. A támogatás csak egy kiegészítő forrás, és nem fedezi teljes egészében a kérvényező
tevékenységének kiadásait.
8. Ha a tevékenység vagy a rendezvény elmarad, vagy ha a kérvényező megsérti ezen ÁÉRt, a jóváhagyott támogatást köteles teljes mértékben visszafizetni az aktuális év december
15.-ig.
Harmadik rész
6. Cikkely
Kérvény a támogatás nyújtásról
1. A támogatás nyújtás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
 A kérvényező pontos azonosítási adatait: természetes személyek esetében: utónév,
családnév, elérhetőségi cím, születési szám, jogi személyek esetében:
cégnév/megnevezés, megjelölés a szervezet székhelye a beírás alapján (kereskedelmi
cégjegyzék, vállalkozási cégjegyzék, kerületi hivatal általi jegyzék, stb.), azonosító
szám, adóazonosítási szám,
 Banki kapcsolatot és a kérvényező számlaszámát,
 A kérvény tárgyát – célját, amire kérelmezi a támogatást, a rendezvény/esemény tömör
leírása a támogatás összegének pontos beosztásával (az előre várható költségek és
bevételek összeírása),
 Ha egy projektre/tervre igénylik a támogatást abban az esetben – a terv készítőjének
nevét, a terv műszaki vezetőjének nevét, a projekt tömör leírását, és a projekt
költségvetését,
 Események/rendezvények, projektek megvalósításának konkrét helyét és idejét,
 Az igényelt támogatás összegét a községtől,
 A község részvételi formáját az események/rendezvények, projektek során (például:
csendestárs, társszervező, stb.)
 A kérelmező nyilatkozatát a község propagációjának/előmozdításának módjáról.
 Jogi személyek esetében – a kérvényező megbízottjának utónevét, családnevét és
akadémiai címét, a kérvényező pecsétjét és aláírását, esetlegesen vállalkozásra való
jogosultság igazolását, alapító okiratot, a szervezet/szövetkezet alapszabályait.
 Természetes személyek esetében – aláírást és a személyi igazolvány számát,
2. A támogatás iránti kérvényt írásos formában kell beadni, a hozzá csatolt dokumentumok
az eredeti dokumentumok vagy kérvényt átvevő munkatárs aláírásával hitelesített
másolatok.
3. 30 000,00 SK támogatásig a kérvényeket úgy bírálják el mint kismértékű támogatások. Ha
kismértékű támogatásról van szó egy vagy több kérvényező esetében, az aktuális év alatt
ez a támogatási összeg nem haladhatja meg a 30 000,00 SK-t.

4. 30 000,00 Sk összegnél nagyobb támogatások igénylését projekt formában kell leadni és
összhangban kell lennie ezen ÁÉR 7. cikkelyének 1. bekezdésével.
5. A kérvényhez csatolni kell (amennyiben 30 000,00 SK-t meghaladó támogatásról van
szó):
 Az illetékes hatóságok írásos igazolását az adózási, levonási kötelezettségek
kiegyenlítéséről (illetékes adóhivatal, biztosítók) – ezek az igazolások nem lehetnek
öregebbek 3 hónaposnál,
 Írásos kijelentés, hogy a kérvényezőnek nincsenek elmaradott kötelezettségei a
községgel és a község által működtetett szervezetek felé,
 Írásos kijelentés, arról, hogy a kérvényező nincs csődben,
 Írásos kijelentés, arról, hogy a kérvényező nem fizetésképtelen és nem adós.
6. A község jogosult arra, hogy ellenőrizze a kérvényben feltüntetett tényeket, valamint
minden olyan tényt, amely a támogatás nyújtás elbírálása során felmerül. Ha megszegik
azokat a feltételeket, amelyek támogatás nyújtáshoz tartoznak ezen ÁÉR 5. cikkelyének 3.
és 4. bekezdése szerint, az elég indok arra, hogy a támogatást azonnal visszatérítsék a
község számára a kiszabott büntetésekkel ezen ÁÉR értelmében.
7. Cikkely
A támogatási kérvény beadásának folyamata
1. A támogatás nyújtás iránti kérelem beadását legkésőbb az aktuális év január 15.-ig kell
beadni, kivéve ezen ÁÉR hatályba lépésének első évében, amikor ezeket a kérvényeket a
Községi Hivatal számra az aktuális évben 03.20.-ig lehet beadni.
2. A kérvényt beadhatják:
Ajánlott levélben, ahol a kézbesítés ideje és postai bélyeg ideje a mérvadó,
Személyesen, az Községi Hivatal iktatójában, ahol a leadás ideje a mérvadó (igazolást
adnak ki a leadás idejéről és helyéről)
3. A kérvény tartalma módosítható és kiegészíthető a kérvény leadási határidejéig.
8. Cikkely
A község szervezeteinek kompetenciái a támogatás nyújtási iránti kérvény jóváhagyása
során
1. A támogatások nyújtására meghatározott pénzügyi eszközök mértékét az aktuális
költségvetési időszakban Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete hagyja
jóvá.
2. A támogatás nyújtás iránti kérelmeket a község Képviselő-testületének pénzügyi
bizottsága tárgyalja meg.
3. A támogatások elosztásáról a beérkezett kérvények alapján Csallóközaranyos község
illetékes Községi Képviselő-testületi bizottsága dönt.
4. Egyszeri pénzügyi támogatások nyújtása lehetséges természetes személyek számára, akik
nehéz helyzetbe kerültek. Ezen pénzügyi támogatások nyújtásáról Csallóközaranyos
község Községi Képviselő-testülete dönt.

9. Cikkely
Támogatás nyújtás iránti kérelmek kiértékelésének és tárgyalásának folyamata
1. A községi hivatala értékeli a kérvények teljességét. Amennyiben a kérvény nem teljes
(például hiányoznak bizonyos dokumentumok, amik szükségesek a kérvényhez),
felszólítják a kérvényezőt annak érdekében, hogy pótolja ezt a meghatározott időn belül.
Amennyiben a kérvényező nem tartja be a meghatározott időt, a kérvényt nem fogják
megtárgyalni és visszaszolgáltatják a kérvényező számára. A községi hivatal a kérvény
megtárgyalása alatt ellenőrzi azokat a tényeket is miszerint a kérvényezőnek nincsenek
elmaradott kötelezettségei a községgel és a község által működtetett szervezetek felé.
2. Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testületének pénzügyi bizottsága a
kiértékelés és megtárgyalás során főleg a következőket veszi figyelembe:
 A község költségvetéséből származó támogatások célja,
 Az ÁÉR és a kapcsolódó törvények feltételeinek betartása a támogatás iránti kérelem
benyújtása során,
 Gazdasági alapelvek, és a közpénzek kezelésének hatékonysága.
3. Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testületének pénzügyi bizottsága
dönt/állapítja meg a támogatás összegét a pontosan konkretizált célokra, a jóváhagyott
költségvetéssel összhangban.
4. Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testületének pénzügyi bizottsága a beadott
kérvényhez kidolgozza a saját szakvéleményét, amelyet a Községi Képviselő-testület
határozatára bocsájt, amely rendelkezik a megfelelő kompetenciákkal a támogatás nyújtás
jóváhagyásához a községi önkormányzatokról szóló törvény 9. cikkelyének 3. bekezdése
értelmében.
10. Cikkely
Értesítés a támogatás nyújtások elfogadásáról vagy elutasításáról
1. A támogatás nyújtásról a község értesíti a kérvényezőt a jóváhagyás napjának 30. napjáig.
2. Abban az esetben, ha a támogatást jóváhagyták az értesítés részét képezi a szerződés
javaslata.
3. A hivatal kötelezően értesíti azokat a személyeket is (írásban), akiknek támogatás iránti
kérelmét elutasították.
Negyedik rész
11. Cikkely
A támogatás nyújtás módjai
1. A támogatást írásos szerződés formájában nyújtják. Az elkülönített támogatások összegét
az aktuális évben fel is kell használni.
2. A szerződés kidolgozását a hivatal erre kijelölt munkatársa biztosítja.

3. A szerződést aláírja a községi szervezet részéről a község polgármestere, a kérvényező
részéről pedig az iratok alapján a jogosult személy.
4. A község a támogatást a kérvényező számára olyan részletekben biztosítja, ahogy az a
szerződésben felvan tüntetve. A kisméretű támogatások készpénzben kerülnek kifizetésre
a Községi Hivatal pénztárából.

12. Cikkely
A támogatások nyújtásáról szóló szerződés
1. A község, mint támogatást nyújtó fél és a kérvényező, mint a támogatás
kedvezményezettje között mindig írásos szerződésnek kell lenni a támogatásokról.
2. A szerződésnek tartalmaznia kell:
 A szerződő felek megjelölését, a támogatás kedvezményezettjének pontos azonosítási
adatait,
 A támogatás felhasználásának célja,
 Azt a határidőt, amíg ezt a támogatást felkell használni,
 A támogatás kedvezményezettjének kötelességeit, a támogatást kérvényezője
felhasználja a támogatást és elszámol a támogatásról a Tt. 523/2004. sz. a közigazgatás
költségvetésének szabályairól szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései, a
Tt. 431/2002. sz. a könyvelésről szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései,
a Tt. 25/2006. sz. a közbeszerzésről szóló törvény és későbbi módosításai és
kiegészítései, a Tt. 283/2002. sz. az útiköltségekről szóló törvény és későbbi
módosításai és kiegészítései értelmében,
 A támogatás kedvezményezettjének kötelességei: a támogatás azonnali visszatérítése,
ha az támogatás felhasználása másképp került felhasználásra, mint amire ezt nyújtották,
 A támogatás kérvényezőjének kötelessége, hogy az év végéig nem felhasznált
támogatási összeget visszatérítse a község számára (a számlaszámra, amiről ezt a
támogatást nyújtották, vagy a Községi Hivatal pénztárába kell ezt visszafizetni).
Végezetül a kérvényező a fel nem használt támogatások összegének visszafizetéséről
az átutalási bizonylatot (avízo) köteles a Községi Hivatal számára leadni,
 A község bemutatásának meghatározási módját, mint az esemény/szükségletek
támogatója (amely eseményekre/rendezvényekre, szükségeltekre a község támogatást
nyújtott),
 A büntetések a feltételek megszegéséből erednek,
 A támogatás kedvezményezettje köteles biztosítani az ellenőrző szervek számára az
ellenőrzést a támogatások felhasználásnak felülvizsgálására és azok felhasználásának
helyén a könyvelési nyilvántartás alapján a támogatás nyújtásának 5. évéig (azon év
végeztével, amikor a támogatást nyújtották számára).
 Egyéb támasztott feltételek.
Ötödik rész
13. Cikkely
A támogatások felhasználása

1. A támogatás kedvezményezettje köteles a támogatást arra a célra felhasználni, amire ezt a
támogatást számára nyújtották.
2. A támogatás kedvezményezettje köteles a támogatás összegével gazdaságosan és
céltudatosan bánni a szerződésben felállított feltételek alapján.
3. A támogatást az aktuális év végégig lehet csak felhasználni.
4. A támogatás kedvezményezettje köteles a támogatási pénzeszközöket visszafizetni, ha:
 Kiderül, hogy sérti a támogatás nyújtás feltételeit ezen ÁÉR értelmében,
 Kiderül, hogy sérti a támogatás nyújtás feltételeit a támogatás nyújtásról szóló
szerződés értelmében,
 A támogatásokat más célja használja fel, mint az a szerződésben megfogalmazásra
került,
 Nem adja be a támogatások elszámolását a kijelölt időben.
14. Cikkely
A támogatások elszámolása
1. A támogatások a költségvetéssel egybekötött elszámolások részét képezik.
2. A támogatások elszámolását a kérvényező köteles leadni írásban az aktuális év december
15.-ig.
3. A támogatások kedvezményezettje Csallóközaranyos község Községi Hivatala számára
leadja a támogatások elszámolását (amely kidolgozta a szerződést). A község
meggyőződik arról, hogy a pénzügyi eszközök a szerződéssel összhangban voltak-e
kihasználva.
4. A támogatások elszámolásának tartalmaznia kell a könyvelési iratokat, amelyek
dokumentálják a támogatásokat és a bevételeket, a könyvelésről szóló törvény alapján,
úgy, mint a könyveléshez tartozó mellékleteket (például: jelenléti ívet, igazolás a
költségek leadásáról, stb.)
5. Indokolt esetben a kérvényező kérheti az elszámolás leadási határidejének
meghosszabbítását. Ezt a kérvényt legkésőbb a szerződésben meghatározott határidő előtt
2 héttel kell kézbesíteni a Községi Hivatal számára, aki felelős az elszámolásokért. A
község elbírálja a kérvényt, és ha község polgármestere a határidő meghosszabbítását
jóváhagyja, egy kiegészítést csatolnak a szerződéshez az elszámolási határidő
meghosszabbításáról.
6. Amennyiben az elszámolást nem rakják le a meghatározott időben a Községi Hivatal
számára, és nem kérvényeztek írásos jóváhagyást a határidő meghosszabbítására, abban az
esetben szabálysértési büntetéseket róhatnak ki a kérvényezőre.
7. Ha a támogatás kedvezményezettje nem adja le a támogatásokról szóló elszámolásokat,
abban az esetben a támogatásokat visszakell térítenie a község számlájára legkésőbb a
megállapodásban az elszámolásra meghatározott időpont 15. napjáig. Ezek a személyek
nem igényelhetnek a következő év folyamán támogatásokat.
Hatodik rész
15. Cikkely
Büntetések

Büntetések szabhatóak ki ha ezen ÁÉR által támasztott feltételeket nem tartják be, amelyet
kiegészít a Tt. 369/1990. sz. a községi önkormányzatokról szóló törvény és későbbi
módosításai és kiegészítései, a Tt. 583/2004. sz. a területigazgatás költségvetéséről szóló
törvény és későbbi módosításai és kiegészítései.

16. Cikkely
Közös és átmeneti rendelkezések
1. Ezen ÁÉR feltételeinek betartását ellenőrzi:
A község Községi Képviselő-testülete,
A község Községi Képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
A község főellenőre,
A Községi Hivatal munkatársai,
2. A fő ellenőr és a község megbízott munkatársai jogosultak arra, hogy a támogatás
felhasználásának effektivitását ellenőrizzék. A kérvényezőnek az ellenőrzés alatt együtt
kell működnie a községgel, amibe beleegyezett a szerződés aláírásakor.
17. Cikkely
Záró rendelkezések
1. Ezen ÁÉR-t Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete hagyta jóvá
2008.03.04.-én, 17/2008-6. sz. határozattal.
2. Ez az ÁÉR hatályba lép a jóváhagyás utáni kifüggesztés 15. napján.
Csallóközaranyos, 2008.02.15

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője

Kifüggesztve:
Levéve:
Jóváhagyva:
Kifüggesztve:
Hatályba lép:

2008.02.18
2008.03.03
2008.03.04
2008.03.05
2008.03.19

1. KIEGÉSZÍTÉS
Csallóközaranyos 2/2008. sz.
Általános érvényű rendeletéhez
Támogatások nyújtása Csallóközaranyos község költségvetéséből
A Tt. 369/1990. sz. a községi önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításai és
kiegészítései 6. §. 1 bekezdése, valamint a Tt. 583/2004. sz. a területi hatóságok költségvetési
szabályozásáról szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései értelmében az alábbi
kiegészítésről határozott 1. KIEGÉSZÍTÉS Csallóközaranyos 2/2008. sz. Általános érvényű
rendeletéhez - Támogatások nyújtása Csallóközaranyos község költségvetéséből.
1. Cikkely
6. Cikkely - Kérvény a támogatás nyújtásról a következőképen módosul:
 A 3., 4., és 5. pontban a „30 000,00 SK” szavat „1 000,00 EUR” szóval helyettesítjük.
 Az 5. pontban a kettős pont után: „Az illetékes hatóságok írásos igazolását az adózási,
levonási kötelezettségek kiegyenlítéséről (illetékes adóhivatal, biztosítók) – ezek az
igazolások nem lehetnek öregebbek 3 hónaposnál”mondatot „a kérelmező által tett
becsületbeli nyilatkozata az adózási, levonási kötelezettségek kiegyenlítéséről
(illetékes adóhivatal, biztosítók) mondatra cseréljük.
7. Cikkely – A támogatási kérvény beadásának folyamata a következőképen módosul:
 1. pont, amely így hangzik:
„A támogatás nyújtás iránti kérelem beadását legkésőbb az aktuális év január 15.-ig kell
beadni, kivéve ezen ÁÉR hatályba lépésének első évében, amikor ezeket a kérvényeket a
Községi Hivatal számra az aktuális évben 03.20.-ig lehet beadni.”
Amely a következőképen változik:
„A kérvény a támogatásnyújtásról a kérelmező nyújtja be;
a. Az aktuális év 15.-ig, amennyiben a kérelmezett összeg nem haladja meg az
1 000,00 EUR-t.
b. Külön az I. félvére, az aktuális év január 15.-ig, és külön a II. félévre július
15.-ig az I. félévre nyújtott támogatás elszámolásával együtt, ha a kérelmezett
összeg meghaladja az 1 000,00 EUR-t.”
2. Cikkely
Ez az 1. Kiegészítést Csallóközaranyos 2/2008. sz. általános érvényű rendeletéhez –
Támogatások nyújtása Csallóközaranyos község költségvetéséből, Csallóközaranyos Községi
Képviselő-testülete hagyta jóvá 2012.02.21.-én, 15. ülésén, 15/2012-10. sz. határozattal.

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője
Kifüggesztve:

2012.02.22

Levéve:
Hatályba lép:

2012.03.08
2012.03.09

