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Észak-Komárom Város 8/2022. sz. általános érvényű rendelete 
a polgármesteri alapból 

a környezetvédelemre, a lakosság egészséges élet- és munkakörülményeinek 
megteremtésére és védelmére, valamint a város természeti értékeinek megőrzésére 

nyújtandó pénzügyi támogatásról 
 
Észak-Komárom Városi Képviselő-testülete a SZNT többször módosított községi 
önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. törvényének 4. § (3) bek. h), o) pontja és 6. § (1) 
bek., valamint a területi önkormányzatok költségvetési szabályiairól és egyes törvények 
módosításáról és kiegészítéséről szóló 583/2004. sz. törvény szerint a környezetvédelem, a 
lakosság egészséges élet- és munkakörülményeinek megteremtése és védelme, valamint 
a város természeti értékeinek megőrzése érdekében a következő általános érvényű 
rendeletet hozta: 
 

§ 1 
Bevezető rendelkezés 

 
A jelen általános érvényű rendelet (az alábbiakban: „ÁÉR“) a polgármesteri alapból (a 
továbbiakban: város) a környezetvédelem, a lakosság egészséges élet- és 
munkakörülményeinek megteremtése és védelme, valamint a város természeti értékeinek 
megőrzése érdekében nyújtandó pénzügyi támogatás megítélésének módját és feltételeit 
szabályozza. 
 

§ 2 
Pénzügyi támogatásokra előirányzott pénzeszközök elkülönítése és felhasználása 

 
(1) A jelen ÁÉR alapján nyújtott pénzügyi támogatásra szánt pénzeszközöket a város 

gazdálkodása keretében a város saját bevételeiből különíti el. 

(2) Az adott naptári évben a jelen ÁÉR szerinti támogatásokra elkülönített összeget Észak-
Komárom Városi Képviselő-testülete (az alábbiakban: „városi képviselő-testület) hagyja 
jóvá; a jóváhagyott összeg alkotja a polgármesteri alapot. 

(3) A polgármesteri alapból eszközölt támogatásról a polgármester a benyújtott kérelmek 
alapján határoz. A jelen ÁÉR szerint folyósított támogatásokról a város polgármestere 
a városi képviselő-testületet annak soron következő ülésen tájékoztatja. 

(4) A polgármester által a jelen ÁÉR szerint nyújtott egy projektre eső pénzügyi támogatás 
legfeljebb 500,-EUR lehet. 

(5) A támogatás az alábbi célokra használható fel: 
a) környezetvédelem, a lakosság egészséges élet- és munkakörülményeinek 

megteremtése és védelme: 
a1) a városi környezet javításának támogatása, 
a2) a zöldövezetek, a zöldfelületi elemek előfordulási- és élőhelye, valamint 

közvetlen környezetük védelme, 
a3) a zöldövezetek és a közterületek minőségének javítása (a közterületi 

zöldfelületek fenntartásának támogatása, virágok, cserjék, fák ültetése és 
gondozása, a környezet minőségét javító tárgyak elhelyezése), 

a4)  invazív növényfajok eltávolítása, 
a5)  a környezetvédelmi és közegészségügyi oktatás és képzés előmozdítása, 

b) természeti értékek megőrzése. 
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§ 3 
A pénzügyi támogatás igénylője 
 

(1) A pénzügyi támogatást olyan jogi és természetes személyek - vállalkozók - igényelhetik, 
akiknek székhelye vagy állandó lakhelye a város területén található, vagy akik a város 
területén működnek vagy folytatnak tevékenységet, illetve akik a város lakosainak 
szolgáltatást nyújtanak1. 

(2) Az igénylőnek eleget kell tennie mindennemű, a várossal, valamint a város által alapított 
a jogi személyekkel szemben fennálló kötelezettségének. 

(3) Az igénylő nem állhat felszámolási, csőd- vagy szerkezetváltási/átszervezési eljárás 
alatt2. 

(4) Amennyiben az igénylő két egymást követő naptári évben részesült a jelent ÁÉR 
szerinti támogatásban, a jelen ÁÉR alapján nyújtandó támogatásért legközelebb az 
utolsó támogatás folyósításának évét követő egy naptári év elteltével folyamodhat. 

 
§ 4 

A pénzügyi támogatás iránti kérelem 
 

(1) A pénzügyi támogatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani a jelen ÁÉR 1. sz. 
mellékletét képező formanyomtatványon. A kérelmet a vonatkozó naptári év október 31-
ig lehet benyújtani. A fenti határidő után benyújtott kérelmekről a polgármester a projekt 
célja és a jelen ÁÉR rendelet 7. § (2) bek. betarthatósága függvényében. 

(2) A jelen ÁÉR szerinti pénzügyi támogatás iránti kérelmeket a kérelmezők személyesen 
a Észak-Komáromi Városi Hivatal, 945 01 Észak-Komárom, Klapka tér 1 sz. alatti 
iktatójába, vagy postai úton az (Észak-Komáromi Városi Hivatal, Klapka tér 1, 945 01 
Észak-Komárom (Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno) címre 
juttathatják el. 

(3) A jelen ÁÉR szerinti pénzügyi támogatás iránti kérelmeket az Észak-Komáromi Városi 
Hivatal dolgozza fel és tartja nyilván; hivatal vizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e az alaki 
követelményeknek. Hiányosságok vagy nem teljes kérelmek esetén a városi hivatal az 
igénylőt hiánypótlásra szólítja fel az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 7 
napon belül. 

(4) A jelen ÁÉR szerint benyújtott kérelmeket a városi hivatal ezt követően a polgármester 
elé terjeszti döntéshozatalra. 

(5) A polgármester döntését az igénylőkkel a városi hivatal legkésőbb a döntés 
meghozatalától számított 15 munkanapon belül írásban közli. 

 
§ 5 

A támogatás megítélésének feltételei 
(1) A pénzügyi támogatás összegének meghatározása során elsősorban az alábbiakat 

veszik figyelembe: 
a) jelentősége a város lakossága és a város számára, 
b) a támogatandó projekt kivitelezésének forrásigényessége 

c) a pénzügyi támogatás célszerűsége. 
 

                                                 
1 a területi önkormányzatok költségvetési szabályiairól és egyes törvények módosításáról és 
kiegészítéséről szóló 583/2004. sz. törvény 7.§, 4. bek.  
2 a csődeljárásról és szerkezetváltásról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 
szóló 7/2005 sz. törvény 
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(2) A jelen ÁÉR szerinti pénzügyi támogatásra nem keletkezik jogi igény. 

(3) A pénzügyi támogatást a polgármester jóváhagyását követően az igénylő részére a jelen 
ÁÉR 6.§-a szerinti írásos Szerződés pénzügyi támogatás folyósításáról alapján 
folyósítják. A jelen ÁÉR szerinti támogatásban egy pályázó egy naptári évben csak 
egyszer részesülhet. 

(4) Az igénylő köteles lehetővé tenni, hogy a városi önkormányzat a kérvényben feltüntetett 
adatokat, a kérvényhez csatolt dokumentumokat, valamint a jelen ÁÉR szerint nyújtott 
támogatás felhasználását ellenőrizze. Az ellenőrzést a város megbízott alkalmazottja 
hajtja végre. 

(5) Az igénylő köteles a pénzügyi támogatást haladéktalanul visszautalni a város számlájára, 
amennyiben: 

a) az igénylő a támogatási kérelemben feltüntetett projekt megvalósítása 
előtt megszűnik, illetve természetes személy - vállalkozó esetén 
megszünteti vagy felfüggeszti vállalkozását, 

b) a támogatást a jóváhagyottól eltérő célra használja fel, 
c) a támogatott projekt nem valósult meg, 
d) ha megsérti a jelen ÁÉR (4) bek. szerinti kötelezettségeit. 

 
§ 6 

Szerződés pénzügyi támogatás folyósításáról 
 
A Szerződést pénzügyi támogatás folyósításáról írásban kell létrehozni, és elsősorban az 
alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a felek megnevezése, 
b) a pénzügyi támogatás összege és folyósításának módja, 
c) a pénzügyi támogatás felhasználásának célja, 
d) a feltételt, hogy a támogatást hatékonyan, gazdaságosan és célszerűen használják 

fel, 
e) a támogatás felhasználásának idejét, 
f) az arra vonatkozó kötelezettséget, hogy a város számlájára vissza kell szolgáltatni 

a nem célszerűen felhasznált támogatást, illetve a támogatás fel nem használt 
részét, 

g) rögzíteni az igénylő elszámolási kötelezettségét a város felé, 
h) meghatározni a város, mint támogató feltüntetésének módját, 
i) a külön jogszabályok3 szerinti feltételek megszegéséből eredő szankciók3), 
j) jogosultság a folyósított pénzeszközök hatékony és megfelelő felhasználásának 

ellenőrzésére, 
k) a szerződés keltezése (aláírásának helye és időpontja) és a felek aláírása. 

(2) A szerződéseket a városi hivatal készíti el és tartja nyilván. 
 

§ 7 
A folyósított támogatások elszámolása 

 
(1) A folyósított pénzügyi támogatások elszámolása a város éves költségvetése alá esik. 

(2) Az igénylő a projekt befejezésétől vagy a támogatott cél megvalósulásától számított két 
hónapon belül köteles a pénzügyi támogatás felhasználásáról az Észak-Komáromi 
Városi Hivatalhoz írásos jelentést benyújtani, és egyúttal köteles a folyósított pénzügyi 

                                                 
3 a területi önkormányzatok költségvetési szabályiairól és egyes törvények módosításáról és 
kiegészítéséről szóló 583/2004. sz. törvény 
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támogatással elszámolni és dokumentálni. A novemberben és decemberben 
megvalósuló projektek esetében ezt legkésőbb a tárgyév december 31-ig kell megtennie. 

(3) A pénzügyi támogatás felhasználásáról szóló jelentést a jelen ÁÉR 2. sz. mellékletét 
képező formanyomtatványon kell benyújtani. 

(4) Amennyiben az igénylő az ÁÉR jelen paragrafusának (2) bekezdése szerinti határidőiben 
nem nyújtja be a támogatás elszámolását, a folyósított támogatás teljes összegét 
legkésőbb az elszámolási határidőt követő 15 napon belül köteles visszaszolgáltatni 
a város számlájára. 

(5) A folyósított támogatás fel nem használt összegét az igénylő legkésőbb az elszámolási 
határidőt követő 15 napon belül köteles visszaszolgáltatni a város számlájára. 

 

§ 8 
Záró rendelkezések 

 
(1) A jelen általános érvényű rendelet javaslatát a községi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 369/1990. sz. törvény 6. §-a (3) bekezdése szerint az Észak-
Komáromi Városi Képviselő-testület tanácskozása előtt hozták nyilvánosságra. 

(2) A jelen általános érvényű rendeletet az Észak-Komáromi Városi Képviselő-testület 
2022.12.15-én hagyta jóvá. 

(3) A jelen ÁÉR 2023.01.01.01-én lép hatályba. 
Mgr. Béla Keszegh 
      polgármester 

 


