PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
civil szervezetek és helyi önszerveződő civil közösségek támogatására

A pályázat címe:
Civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2021. évi önkormányzati támogatása.
A pályázat célja:
A településen tevékenykedő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek helyi működéséhez
és tevékenységéhez támogatás biztosítása.
A támogató megnevezése:
Vép Város Önkormányzata
A pályázat benyújtására jogosult:
civil szervezet: a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület, közalapítvány és alapítvány helyi
önszerveződő közösség: a településen működő, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező civil
közösség (így különösen a klub, szülői közösség, csapat), mely a település lakossága vagy a település
intézményeit igénybevevők részére nyújt szolgáltatást, vagy érdekükben tevékenykedik
Támogatható szervezetek:
Az a civil szervezet támogatható
a)
amelyet a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel jogerősen bírósági nyilvántartásba vettek,
b)
amely az alapszabályának, alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja,
c)
amely letétbe helyezte beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét,
d)
amelynek nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az
önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy
vámtartozása,
e)
amelynek székhelye a településen van és a településhez kapcsolódó vagy a települési
lakosokat érintő programokat szervez.
Azon jogi személyiség nélküli helyi önszerveződő civil közösség támogatható,
a)
amely legalább fél éve dokumentálhatóan folyamatosan működik,
b)
a településhez kapcsolódó vagy a települési lakosokat érintő programokat szervez,
c)
helyi szervezete az önkormányzat közigazgatási területén belül működik.
Nem részesülhet támogatásban:
Az a pályázó, aki
a) a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntéselőkészítőként részt vett,
b) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes
államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség
vezető tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az a) és b) pont szerinti személy
tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) – az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett
tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség és a polgárőr
szervezet kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy
szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben
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az a)–c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja.
f) a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot
nyújtott be és a hiánypótlást az erre való felhívásra sem teljesítette,
g) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
h) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
i) a támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrása nem áll rendelkezésére,
továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozik.
j) jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett
nyilatkozatát visszavonja, vagy
k) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1)
bekezdése szerinti követelményeknek
(Áht. 50. § (1) Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt
közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) átlátható szervezetnek minősül.)
l) aki az előző évben a támogató által biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról a hiánypótlási
felhívás ellenére nem számolt be.
A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázatot a melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani papír alapon egy eredeti aláírt példányban
vagy elküldeni az info@vep.hu email címre aláírt, szkennelt formában.
(Emailen történő benyújtás esetén a pályázó feladata visszaigazolást kérni arról, hogy a pályázat
beérkezett-e.)
Amennyiben nem jogi személy, be nem jegyzett, bírósági nyilvántartásba nem vett szervezet, helyi
önszerveződő közösség igényli a támogatást, egy jogi személy képviselőjének nyilatkozata szükséges,
hogy a bankszámlával nem rendelkező nem jogi személy, hivatalosan be nem jegyzett, bírósági
nyilvántartásba nem vett szervezet, helyi önszerveződő civil közösség pályázaton elnyert
önkormányzati támogatása összegét a bankszámláján kezeli, valamint a pályázó rendelkezésére
bocsátja.
A pályázathoz csatolandó melléklet:
Az alapszabály, alapító okirat másolata (új pályázó esetén kötelező, illetve amennyiben korábbi
pályázónál a dokumentumban módosításra került sor annak legutóbbi benyújtása óta)
A támogatásból elszámolható költségek köre:
működés, közhasznú tevékenység, évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, a
fesztiválokon történő részvétel, európai integrációt elősegítő civil programok, a szervezetekkel
kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenység, a civil szférát bemutató
kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó, pályázati önrész, civil érdekképviseleti tevékenységek,
a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás, civil hálózatépítő tevékenység, illetve abban
(tevékenység szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben, stb.) való részvétel, versenyeken való
részvétel, és egyéb a település fejlődése érdekében végzett tevékenység
A szükség szerint az elnyerhető támogatás mértékének alsó és felső határa:
Nincs meghatározva.
Több részletben történő folyósítás lehetősége:
A kérelmező igénye esetén lehetséges.
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A maximális támogatási intenzitás mértéke:
nem releváns
A szükséges saját forrás mértéke:
nincs
A pályázat benyújtásának határideje, helye:
A pályázatot 2021. július 16-án (pénteken) 12 óráig kell a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán
(9751 Vép, Rákóczi utca 8.) személyesen benyújtani
VAGY
emailben elküldeni az info@vep.hu email címre.
(Emailen történő benyújtás esetén a pályázó feladata visszaigazolást kérni arról, hogy a pályázat
beérkezett-e.)
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltételei:
A benyújtott pályázatokat a hivatal ellenőrzi, és szükség esetén hiánypótlásra hívja fel a pályázót 3
munkanapos határidővel.
A támogatási döntés elleni jogorvoslat, kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó
tájékoztatás, a jogorvoslat benyújtásának határideje és módja:
A támogatási döntés ellen – a pályázatban kiírt feltételek megsértésére hivatkozva - a döntés
kézbesítésétől számított 15 napon belül írásbeli jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a
polgármesternek kell címezni és a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtani. A jogorvoslati
kérelmet a polgármesterből, jegyzőből és a pénzügyi bizottság elnökéből álló három tagú bizottság
bírálja el.
A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő
értesítés módja és határideje:
A pályázatok elbírálásának határideje 2021. július 30.
A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek, ideértve a támogatási szerződés feltételei, a
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékai:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

a támogatást csak a pályázati döntés szerinti célra lehet felhasználni,
a támogatás csak 2021. évi költségekre számolható el,
a támogatással legkésőbb 2022. március 1-ig el kell számolni,
az elszámolás pénzügyi és a támogatott cél megvalósulását részletesen leíró szöveges
beszámolóból áll,
a pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell a számlák záradékolt, hitelesített másolatát,
a támogatást a támogató a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja át
kedvezményezett számlájára,
a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erre történő felhívástól számított 15 napon belül
vissza kell fizetni,
a támogatással és a felhasználásával kapcsolatos bizonylatokat öt évig köteles a
kedvezményezett megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni,
a kedvezményezett az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a támogatónak 15 napon
belül bejelenteni,
a támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt
feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
• hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény
benyújtásakor,
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•

−

a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a
támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató
tudomására,
• a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
• a kedvezményezett a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 75. § alapján adott
nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
A támogatási szerződést a képviselő-testület nevében a polgármester köti meg a
kedvezményezettel, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Tájékoztatás arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal
kapcsolatban:
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Hoós Anna Katalin jegyző nyújt a 94/543-067-es
telefonszámon.
Arra történő utalást, hogy a költségvetési támogatás visszatérítendő vagy nem visszatérítendő:
A támogatás nem visszatérítendő.
A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség:
A támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2022. március 1-ig záradékolt és hitelesített
számlamásolatok csatolásával írásos szakmai, pénzügyi beszámolót és számlaösszesítőt készít,
melyet a polgármesternek címezve kell a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani.
Az eredeti számlákon fel kell tüntetni jelen támogatási szerződés számát, illetve a záradék szövegét „A
számla összegéből ………………..,- forint kizárólag a …………. sz. pályázat elszámolásához Vép Város
Önkormányzata által biztosított támogatás terhére került elszámolásra.”, melyet a támogatott aláírásra
jogosult képviselője aláírásával hitelesít.
A támogatási összeg kizárólag a pályázatban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő
költségek fedezetéül használható fel. A kiállított számlának a támogatott nevére kell szólnia.
Amennyiben a beszámolásra kötelezett beszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
az elszámolási határidő leteltétől számított 8 napon belül fel kell hívni figyelmét arra, hogy
kötelezettségét elmulasztotta.
A beszámolót a pénzügyi osztályvezető bírálja el, és szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a
támogatottat 5 munkanapos határidő kitűzésével.
A nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás:
Az önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási
összeg Vép város internetes honlapján közzétételre kerül.

Vép, 2021. július 1.

Kovács Péter
polgármester
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PÁLYÁZATI ADATLAP
Vép Város Önkormányzata az 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendeletének felhatalmazása alapján,
a 31/2021. (VII.1.) számú határozattal meghirdetett,
Civil Alapból folyósított pénzügyi támogatás elnyerésére
A szervezet adatai:
A pályázó neve:
A pályázó székhelye:
A pályázó levelezési címe (amennyiben eltér a székhelytől):
A pályázó adóazonosító száma:
A pályázó képviselőjének neve:
A pályázó elérhetősége
telefonszám:
e-mail:
A pályázó bankszámlaszáma:
A pályázó jogállása:
Bírósági bejegyzésről szóló végzés száma:
Nyilvántartott tagok száma:
Támogatási információk:
1. Igényelt-e az előző évben pénzügyi támogatást?
IGEN

NEM

Az előző évben megítélt támogatás összege:
2. A jelen pályázatban kért támogatás összege:

3. A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenység, feladat, beszerzés ismertetése, tervezett hatásai,
összefüggései a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal

4. A tervezett cél megvalósításának egyéb forrásai:
(kérjük feltüntetni az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból,
valamint külföldi forrásokból származó összeget, és az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba
sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói
joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét)
5. A pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontja:
Kezdő időpont:
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Befejező időpont:
6. A pályázathoz a következő mellékletet csatoltam:
az alapszabály, alapító okirat másolata

IGEN/NEM

Alulírott hozzájárulok a jelen pályázatban foglalt adatok kezeléséhez és a Vépi Krónikában, valamint Vép Város hivatalos internetes
honlapján való közzétételéhez.
Alulírott hozzájárulok a támogató és a jogszabályokban meghatározott egyéb szervezetek ellenőrzéséhez.
Alulírott kijelentem, hogy a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
Alulírott kijelentem, hogy a pályázó nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában meghatározottaknak és megfelel a 50. § (1) bekezdésében
meghatározott követelményeknek.
(Áht. 48/B. § (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke,
főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) – az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint
a sportegyesület, a sportszövetség és a polgárőr szervezet kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont szerinti személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
Áht. 50. § (1) Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) átlátható szervezetnek minősül.)

Alulírott kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljeskörűek, valósak és hitelesek.
Kelt: …………………………….
…………………………………………………..
a pályázó képviselőjének aláírás
Amennyiben nem jogi személy, be nem jegyzett, bírósági nyilvántartásba nem vett szervezet, helyi önszerveződő
közösség igényli a támogatást, kérjük kitölteni:
Alulírott
………………………………………………………………………………….,
mint
a
........................................................................................................................................ képviselője
(székhely:…………………………………………………………………………………………),
nyilatkozom,
hogy
a
.....................................................................................................................................,
mint
bankszámlával
nem
rendelkező nem jogi személy, hivatalosan be nem jegyzett, bírósági nyilvántartásba nem vett szervezet, helyi
önszerveződő
civil
közösség
pályázaton
elnyert
önkormányzati
támogatása
összegét
a
………………………………………………………………. számú bankszámlán kezelem, valamint a pályázó
rendelkezésére bocsátom.
Kelt: …………………………….
…………………………………………….
aláírás
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