
HATÁROZATI KIVONAT
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   
2015. február 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (II.23.) számú
határozata

Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi  támogatások elnyerésére
pályázat kiírása 2015. évre

Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Helyi civil 
szervezetek részére működési és rendezvényi  támogatások elnyerésére pályázat kiírása 
2015. évre”  tárgyú előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:

I.

Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a helyi civil szervezetek részére működési és
rendezvényi támogatás elnyerésére pályázat kiírásáról dönt és alábbi szövegű pályázati kiírást 
elfogadja:

• „ HANTOS KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati
rendelete  értelmében

pályázatot hirdet

2015. évre helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére.

1.A pályázat célja: támogatásban  részesíteni  a  Hantoson   működő,  tevékenységet  folytató
szervezetek 2015. évi működését és rendezvényeit.

2.A pályázók köre: Támogatásban részesíthetők: hantosi székhelyű, telephelyű civil 
szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett egyesület 
formájában működnek, valamint a hantosi lakosok érdekében 
megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást

                                

3.A pályázat keretösszege: 1.530.000 Ft

A támogatás formája: előfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás

4.Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni: 

 a) a Pályázó egy korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben benyújtott, vagy 
benyújtandó  lejárt  határidejű  elszámolása  még  nem  került  elfogadásra,  vagy  elszámolási,
visszafizetési késedelemben van, 

 b) a Pályázó  lejárt  esedékességű,  60 napon túl meg nem fizetett  köztartozással rendelkezik,  a
köztartozás megfizetéséig, 
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 c) a Pályázó csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került. 

5. A pályázatnak tartalmaznia kell:

• a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített  az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet1. melléklete szerinti kérelmet,

• bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,
• alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát,
• a  tárgyévet  megelőző  évről  készített  beszámoló,  közhasznú  szervezet  esetén  közhasznú

jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,
• a szervezet 2015. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényeinek  leírását,
• a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását,
• Nyilatkozatot  összeférhetetlenség  fennállásáról,  illetve  annak  hiányáról,a  közpénzekből

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló2007. évi CLXXXI. törvény alapján 
• Közzétételi kérelmet.

6. A kapott támogatás nem használható fel:

- A támogatási  összegből  a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti  reprezentációs
célú kiadások nem teljesíthetők. 

- Működési célra nyújtott támogatásból 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz
nem  szerezhető  be,  50.000  Ft  összeget  meghaladó  értékű  tárgyi  eszköz  csak  fejlesztési
nyújtott támogatásból szerezhető be. 

7. A pályázat   benyújtásának       határideje, módja: 2015. március 31. 12.00 óra

Kérjük a borítékra írják rá: CIVIL PÁLYÁZAT 2015.

A pályázatokat a következő címre kell 2 példányban  eljuttatni:

Hantos Községi Önkormányzat

2434 Hantos, Nagylóki út 3.

8. A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április 15.

9. A pályázatok eredményének értesítési határideje: 2015. április 30.

10. A pályázatok elbírálási rendje:

A határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.

Hiánypótlásra 5 napos határidővel van lehetőség.
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A beérkezett pályázatokat Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
beterjesztése nyilvános ülésén bírálja el.

11.Támogatás folyósítására, felhasználására  vonatkozó előírások:

A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás 
igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható költségeket 
és az ellenőrzés módját.

Az Önkormányzat a támogatási szerződést közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel, személlyel
köti meg.  A támogatási szerződést a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá. A
támogatás  kifizetése  előtt,  a  támogatási  szerződés  aláírásával  egyidejűleg  a  Támogatottnak  a
támogatási szerződés mellékletét képező nyilatkozatot is ki kell töltenie  alá kell írnia. 

A  támogatási  szerződés  Támogatott  által  történő  megszegése  esetén  a  képviselő-testület  a
Támogatottat  legfeljebb  5  évre  kizárhatja  az  Önkormányzat  által  biztosított  támogatási
lehetőségekből. 

A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelő
számlával történhet.

A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra
fordíthatja,  és  más szervezet  részére támogatásként  tovább nem adhatja.  Ez  alól  kivételt  képez,
amennyiben  a  támogatási  szerződés  a  képviselő-testület  döntése  alapján  erről  kifejezetten
rendelkezik.  A Támogatott  köteles a számára juttatott  közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan,
közösségi célok megvalósításához felhasználni. 

Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhívja  a  Pályázók  figyelmét  arra,  hogy  a
képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb
forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb
forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell. 

Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak
minősülnek,  melyre  vonatkozóan  az  Önkormányzatot  az  irányadó  jogszabályokban  előírt
nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli. 

Bővebb  információt kérhetnek, illetve az  államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete  1. mellékletet, a  pályázati kérelem nyomtatványt
átvehetik  ügyfélfogadási  időben   a  Nagylóki  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Hantosi
Kirendeltségénél Finta Florencia igazgatási ügyintézőtől ( 2434 Hantos, Nagylóki út 3.)”

II.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  felkéri a Polgármestert, hogy a I. pontban
jóváhagyott pályázati felhívás helyben szokásos módon történő  közzétételéről gondoskodjon, a
beérkezett pályázatokat döntés meghozatala végett terjessze a Képviselő-testület elé.
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Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: Pályázati kiírás közzétételére : 2015. február 28.
Beérkezett pályázatok beterjesztésére: 2015. április 15.

(: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk.
                           polgármester                                                                             jegyző
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