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8/2018. (02. 26.) számú képviselő-testületi határozat
az önszerveződő közösségek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásról

Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testülete Vámosi László
polgármester előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az önszerveződő közösségek
2018. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívást, amely a határozat mellékletét
képezi.

Andornaktálya, 2018. február 26.
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Andornaktálya Községi Önkormányzat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
az önszerveződő közösségek 2018. évi rendezvényeinek támogatására
Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Pályáztató)
pályázatot hirdet a községben működő, Andornaktályán székhellyel rendelkező önszerveződő
közösségek számára, pénzügyi támogatás elnyerésére.
A pályázat alkalmazásában:
a) önszerveződő közösség az a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely az
önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik.
b) nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete.
Közérdekű feladatot lát el az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat
Önkormányzati törvényben vagy más törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt
feladatainak ellátásában vesz részt, vagy azt segíti, illetőleg tevékenységével a polgárok helyi
közéletbe való bevonását szolgálja.
A pályázaton elnyerhető támogatás:
A pályázaton elnyerhető támogatás összegét az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi
költségvetési rendeletében határozta meg.
2018. évben –a szervezetek 2018. évi programjainak, működésének támogatásához- 3
900 000 forintot kíván a pályázat kiírója szétosztani a pályázatot benyújtó önszerveződő
közösségek között. A képviselő-testület döntésének megfelelően a szervezetek jelen pályázat
keretében a 2018. évi támogatási keret 50 %-ára (1 950 000 Ft-ra) nyújthatnak be
pályázatot.
A képviselő-testület a 2018. évi első félévi pénzügyi helyzetének ismeretében fog arról
dönteni, hogy a támogatás másik 50 %-ára ír-e majd ki pályázatot.
A pályáztató önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a 2018. évi támogatás
fennmaradó 50 %-ára nem ír ki pályázatot, mennyiben az önkormányzat 2018. évi első félévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló alapján az önkormányzat működőképességét veszélyeztetné
a pályáztatás és kifizetés. (A 2018. évi támogatás iránti igényt két egyenlő részre kell
bontani, hogy a kért támogatás a 2018. első félévi-, és a második félévi programok-,
feladatok költségeit külön-külön, egyforma arányban/összegben tartalmazza, amiatt, hogy a
2. félévi támogatás esetleges elmaradása esetén az első félévi összeg önmagában is
felhasználható, majd elszámolható legyen. Jelen pályázat keretében csak a 2018. I. félévi
programok, feladatokra kérhető és tervezhető támogatás)
A pályáztató kiköti, hogy az önszerveződő közösség az elnyert támogatás legfeljebb 10 %-át
használhatja fel étkeztetésre (kész étel-, vagy élelmiszer-, ital- vásárlására). Ezt a
pályázatok elkészítésekor, és a költségkalkulációk kialakításakor figyelembe kell venni!
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A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a tervezett
programok, rendezvények lebonyolításához (a kért támogatás mellett) önerővel is
rendelkeznek, és ennek forrását/forrásait is bemutatják a pályázatukban.
A pályázatok benyújtása
Az önszerveződő közösségek a 2018. évi pénzügyi támogatás (a továbbiakban: pénzügyi
támogatás) iránti pályázatokat írásban, papír alapon, a pályázati kiírás 1. számú
mellékletében szereplő Pályázati Adatlapon a Polgármesteri Hivatal titkárságán
(Andornaktálya, Rákóczi út 160. szám, I. emelet 3 szoba) kell benyújtani 2018. március
12.-én (hétfőn) 16.00. óráig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázathoz csatolni kell:
a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést; (folyamatban
lévő bejegyzés esetén a bíróság erről szóló igazolását)
b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;
c) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös
tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;
d) az önszerveződő közösség (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült
azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó
döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza.
e) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a
várható költségek szerint részletezve, időbeni ütemezéssel ellátva (részletes programtervet
kell készíteni, amelyből kiderül, hogy milyen célokra, milyen feladatokra, és külön-külön
mekkora összegű támogatást kérnek). Nem elég tehát például beírni egy megrendezésre
tervezett ünnepség, vetélkedő, rendezvény megnevezését és időpontját, azt is részletesen be
kell mutatni a pályázatban (külön kidolgozott és a pályázattal együtt benyújtott
dokumentumban), hogy ezen belül milyen tételekre és mekkora összegű támogatást kérnek
(például: a rendezvényen fellépők díjazására, vagy valamilyen, a fellépéssel kapcsolatos
technikai eszköz /pl. cd - , dvd lejátszó, rádiósmagnó, televízió, stb./ beszerzésének
költségére). FONTOS, hogy vendéglátásra-, vagy reprezentációra tervezett kiadás, illetve
étkeztetés-. és élelmiszer beszerzés csak az elnyert támogatás 10 %-áig támogatható!
f) az önszerveződő közösségnek igazolnia kell, hogy a 2011. évi CLXXV törvény 30. §-ában
foglalt kötelezettségének -a 2016. évi beszámolója és (ha van) közhasznúsági melléklete
vonatkozásában- eleget tett. Az igazolás módjaként elfogadható az Országos Bírósági Hivatal
elektronikus központi rendszerben az önszerveződő közösség részére küldött
visszaigazolásának másolata, vagy a szervezet részéről az Országos Bírósági Hivatalhoz
küldött, közzététel iránti kérelem benyújtásának igazolása tértivevénnyel vagy „könyvelt
küldemény feladóvevénnyel”.
A pályázatban azt is szerepeltetni kell, ha a pályázó a pályázott összegen túlmenően más
forrásokkal (saját bevétel, mástól kapott támogatás, stb.) is rendelkezik a pályázati cél
magvalósításához. Ebben az esetben ezt meg kell jelölni az összeg feltüntetésével.
Ezen túlmenően pedig részletes pénzügyi ütemtervet kell készíteni a pályázatban
szereplő, konkrétan megnevezett kiadások pénzügyi teljesítésének időpontjáról (vagyis arról,
hogy az adott kiadás várhatóan milyen hónap hányadik napján jelentkezik), annak érdekében,
hogy tervezhető legyen, hogy a megállapítás után mikor kerüljön sor a támogatásként megítélt
pénzeszköz önkormányzat részéről történő biztosítására.
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A beérkezett pályázatok véleményezése
A beérkezett pályázatokat az önszerveződő közösség tevékenységi köre szerint illetékes
önkormányzati bizottság (szakbizottság) megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a
támogatás odaítélésére illetőleg annak összegére.
A szakbizottságok vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy az önszerveződő közösség
tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz
javát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.
A szakbizottságok javaslatainak elkészítése után a pénzügyi bizottság valamennyi
beérkezett pályázatot véleményezi, és indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás
odaítélésére illetőleg annak összegére. A pénzügyi bizottság ülésére a szakbizottságok
vezetőit tanácskozási joggal meg kell hívni.
A pénzügyi bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy
a) az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően
elszámolt-e;
b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is
figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel;
c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb
támogatását;
d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogathatóe más, alkalmasabb módon.
A bizottságok eljárásuk során kötelesek vizsgálni, hogy a pályázó pályázatához csatolta-e az
előírt mellékleteket. Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a pályázót írásban
kell felhívni arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 3 napon belül a hiányt pótolja. Azt
a pályázatot, melynek kiegészítését (hiánypótlást) a pályázó felhívás ellenére sem végzi el,
elbírálás céljából nem lehet a képviselő-testület elé terjeszteni.
A pályázatok elbírálása
A bizottságok által véleményezett pályázatok képviselő-testület elé terjesztéséről a
polgármester gondoskodik.
Az előterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy abból a képviselők számára világos legyen a
szakbizottságok valamint a pénzügyi bizottság véleménye és javaslata.
A pénzügyi támogatások megállapítása során a képviselő-testület előnyben részesíti azt a
közérdekű feladatot ellátó önszerveződő közösséget, amely ifjúsági-, szociális-, kulturális-,
vagy sport feladatokat lát el.
A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás
helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más módja a
pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.
A pályázatok elbírálásáról szóló döntést a képviselő-testület a pénzügyi bizottság
döntését követően hozza meg. Amennyiben a pénzügyi bizottság döntése és a soron
következő képviselő-testületi ülés közötti idő nem elegendő az előterjesztés megfelelő
előkészítésére, a döntéshozatalra az azt követő testületi ülésen kerül sor.
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A képviselő-testület kedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról
szóló határozatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának végső időpontját,
továbbá azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. A képviselő-testület
várhatóan 2018. március végén dönt a pályázatokról.
A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt
támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni. Erre, a megállapításról szóló határozatban
a pályázó figyelmét fel kell hívni. A képviselő-testületi döntés pályázókkal történő
közléséről a polgármester gondoskodik.
A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a képviselőtestület által meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő
felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a képviselő-testület előzőleg – az illetékes
szakbizottság és a pénzügyi bizottság véleményének kikérése után – hozzájárult.
Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség
a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el;
b) az előző évben kapott támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül – a
jóváhagyott céltól eltérően használta fel.
c) Nem nyújtható támogatás azon önszerveződő közösség részére, amely a 2015. évi
beszámolója és (ha van) közhasznúsági melléklete Országos Bírósági Hivatalhoz történő
megküldését nem igazolja, illetve, amely a 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglalt
kötelezettségének nem tett eleget.
A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása
A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a pályázóval kötött
megállapodásban (továbbiakban: Megállapodás) foglalt ütemezésnek megfelelően a
Polgármesteri Hivatal az önszerveződő közösség folyószámlájára történő átutalással
gondoskodik.
Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles
elszámolni. Az elszámolás szabályait a megállapodás részletesen tartalmazza.
E kötelezettségének a támogatott szervezet
a) a tárgyévet követő évre szóló pénzügyi támogatás iránti pályázat benyújtásakor vagy azt
megelőzően, a Polgármesteri Hivatal felkérésére
b) amennyiben a tárgyévet követő évben pénzügyi támogatás iránt pályázatot nem nyújt be,
a költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül írásban köteles eleget tenni.
Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról
bizonylatok másolatának benyújtásával teljesíthető.

szóló

Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal 3-as sz. szobájában (Rákóczi út 160., I.
emelet 3. ajtó) a Titkárságon kérhető (vagy az önkormányzat honlapjáról letölthető
pályázati kiírás melléklete is felhasználható).
Andornaktálya, 2018. február 26.
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Pályázati Adatlap
önszerveződő közösségek 2018. évi támogatása iránt
Az önszerveződő közösség neve:
Az önszerveződő közösség címe:
A szervezet jogállása:
Képviselőjének neve, címe:
A bírósági bejegyzésről szóló végzés száma,
kelte:
A nyilvántartott tagok létszáma:
A jelen pályázatban kért támogatás összege:
A kért összeg tervezett felhasználása (célja):
(külön word dokumentumban kérjük !!)
A tervezett cél megvalósításának egyéb
(meglevő) forrásai:
A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket (a megfelelőt kérjük aláhúzni!):
a) a bírósági bejegyzéséről szóló végzés másolatát;
(folyamatban lévő bejegyzés esetén a bíróság igazolását arról, hogy a bejegyzés iránti
kérelmet nyilvántartásba vették)
b) az alapszabály, társasági szerződés (alapító dokumentum) másolatát;
c) az előző évi tevékenységünkről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett
feladatokra, elért eredményekre;
d) szervezetünk (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült azon
jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a
megvalósítani kívánt célt tartalmazza;
e) az általunk pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint
részletezve, pénzügyi ütemtervvel együtt (a pályázott összeg felhasználásának részletes
bemutatása, illetve az egyes költségek tervezett alakulása, és a pénzeszközök
felhasználásának pénzügyi ütemezése az ezen pályázati adatlaphoz csatolt külön /Word/
dokumentumban, nyomtatott formátumban történhet, amelyet a pályázó ugyanazon
képviselőjének kell aláírnia, aki a pályázati adatlapot is aláírta!)
f) igazolást, hogy a 2011. évi CLXXV törvény 30. §-ában foglalt kötelezettségnek -a 2016.
évi beszámoló és (ha van) közhasznúsági melléklete vonatkozásában- eleget tettünk.
/Az igazolás módja: a megfelelőt kérjük aláhúzni/:
-az Országos Bírósági Hivatal elektronikus központi rendszerben az önszerveződő közösség
részére küldött visszaigazolásának másolatát
-az Országos Bírósági Hivatalhoz küldött, közzététel iránti kérelem benyújtásának
igazolása tértivevénnyel vagy „könyvelt küldemény feladóvevénnyel”.
Kelt: .......................................................................
.................................................................
a szervezet képviselőjének aláírása

