Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a civil és egyéb szervezetek támogatására
A pályázat célja: a civil és egyéb társadalmi szervezetek 2018. évi támogatása.
Pályázhatnak: Végegyháza község közigazgatási területén rendszeresen működő:
• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá
tartozó civil szervezetek, valamint
• az első pont hatálya alá nem tartozó, tevékenységét Végegyháza községben
végző, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező, az államháztartás körébe nem tartozó egyéb szervezetek és
természetes személyek,
amennyiben:
• tevékenységét elsősorban Végegyháza község lakosainak érdekében végzi,
vagy a kérelmében megjelölt célt Végegyháza község lakosainak érdekében
kívánja megvalósítani,
• közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése
pártoktól független,
• az önkormányzat felé fennálló tartozása nincs.
Támogatott célok:
a) az önkormányzati feladatok ellátását segítő civil szervezetek megalakulásának
segítése, hozzájárulás működésükhöz,
b) a támogatott szervezet által szervezett rendezvények, programok támogatása,
c) a támogatott szervezet által benyújtott pályázatok önrészének támogatása,
d) hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos
kiadások támogatása.
Támogatás általános feltételei:
a) pályázó a közhasznúsági jelentését az Országos Bírósági Hivatal részére
benyújtotta és letétbe helyezte
b) a pályázónak nincs lejárt köztartozása
c) a pályázó a korábban kapott támogatással elszámolt
d) nincs folyamatba a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés
megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás
A pályázat benyújtásának helye, módja:
A pályázatokat Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez címezve,
Végegyháza, Széchenyi út 2. címre kell eljuttatni, az átvételt igazoltatva személyesen
vagy ajánlott postai küldeményként, pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő
lejártáig, papír alapon 1 eredeti példányban. A beadás időpontjának a postára adás,
illetve a személyes benyújtás időpontja számít.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16. 16,00 óra személyes
benyújtás esetén. Postai benyújtás esetén a 2018. április 16. postai bélyegzős
feladás fogadható el.

Hiánypótlásra nyitva álló idő: A pályázat benyújtástól számított 5 napon belül. A
hiánypótlás nem teljesítése, illetve nem határidőben való benyújtása esetén a
pályázat elutasításra kerül.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtott pályázati anyagok pályázati
adatlapját támogathatósági szempontból az Önkormányzat Bizottsága véleményezi.
A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét
követő soros ülésen.
Mellékletek (értelemszerűen):
1. Létesítő okirat (alapszabály, vagy alapító okirat) másolati példány pályázó által
hitelesítve.
2. Bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés
másolatban.
3. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről.
(Minta letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapról.)
4. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról, vagy hiányáról. (Minta letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu
honlapról.)
5. Igazolás a Mérlegbeszámoló letétbe helyezéséről másolatban.
6. Igazolás az adótartozás és vámtartozás mentességről 30 napnál nem régebbi.
7. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a kapott támogatást
nem használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre.
Tájékoztató információk:
• Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III. 10.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól
• A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
tv.
• Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
• A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011.évi CLXXXI. tv.

