PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT
Vép Város Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról
Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a településen működő civil szervezetek
önkormányzati feladatokban történő szerepvállalását, a civil szervezetek működéséhez támogatást nyújt.
Vép Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2013. ( II. 14. ) Határozatának felhatalmazása
alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

1.
A szabályzat célja:
1.1. A szabályzat célja a településen tevékenykedő civil szervezetek helyi működéséhez és
tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatást biztosítson.

2.
A szabályzat hatálya:
2.1. A szabályzat alkalmazásában támogatható civil szervezetek:
- azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba
vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
- azon alapítványok, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett, és
az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
- azon jogi személyiség nélküli civil közösségek (klubok, baráti körök stb.), amelyek legalább fél éve
dokumentálhatóan folyamatosan működnek, és e szabályzat 1. számú melléklete szerinti Adatlap
bemutatásával regisztráltatták magukat.
2.2. A támogatás feltétele, hogy a támogatható civil szervezetek a városhoz kapcsolódó vagy a városi
lakosokat érintő programokat szerveznek, illetve helyi szervezetük az önkormányzat közigazgatási területén
belül működik.
2.3. Nem támogatható a civil szervezet azon tevékenysége, amelynek támogatását törvény vagy más
jogszabály tiltja.

3.
A civil szervezetek támogatásának módja:
3.1. Az Önkormányzat az éves költségvetésében a civil szervezetek támogatására forrást különít el.
3.2. A természetbeni támogatás módja az ingyenes vagy kedvezményes helyiséghasználat, illetve más, a
működést segítő ingyenes, illetve kedvezményes szolgáltatás lehet.

4.

A civil szervezetek támogatási forrása:
4.1. Az Önkormányzat a jelen szabályzatban meghatározott célokra a civil szervezetek támogatására a
költségvetésben elkülönített alapot, Civil Szervezetek Pályázati Alapot (a továbbiakban Alapot) hoz létre,
amelynek felhasználásáról a tárgyévi költségvetés tárgyalásakor a képviselő- testület dönt.
4.2. Az Alapból az alábbi célok támogathatók:
a) civil szervezetek működésének támogatása,
b) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok támogatása,
d) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai
integrációt elősegítő civil programok támogatása,
e) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek
támogatása,
f)

civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása,

g) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása,
h) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása,
i)

egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott, a település fejlődése érdekében végzett
tevékenység támogatása,

j)

a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás támogatása,

k) civil hálózatépítő tevékenység, illetve abban (tevékenység szerinti szakmai szervezetekben,
szövetségekben, stb.) való részvétel támogatása,
l)

civil szervezetek versenyeken való részvételének támogatása.

5.
A pályázat:
5.1. Az Alapból támogatás e szabályzatban foglaltaknak megfelelően pályázati úton igényelhető.
6.
Pénzügyi támogatás igénylése:
6.1. A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt közzé kell
tenni Vép város hivatalos honlapján.
6.2. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat célját, a támogatás feltételeit, a támogatás
felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének szabályait, a pályázati dokumentáció
benyújtásának határidejét, helyét és módját, valamint az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről
történő értesítés módját.
6.3. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell (1. sz. melléklet):
a) a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, valamint közhasznú
jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy
megnevezését,

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának
megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázó
szervezetnek köztartozása (NAV, TB, önkormányzati adóhatóság) nincs,
c) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,
d) a

támogatás

felhasználására

vonatkozó

költségszámítást,

megjelölve

a

pályázati

cél

megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,
e) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
f)

a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat által kiírt más pályázaton
ugyanarra a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél
megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell,

g) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Vép város hivatalos
internetes honlapján való közzétételéhez,
h) nyilatkozatot a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem.
6.4. A pályázatot a felhívásban megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai
küldemény, személyes benyújtás stb.) Vép Város Önkormányzatának címezve kell benyújtani.
6.5. Az Önkormányzat a pályázókat egy esetben határidő kitűzésével felhívhatja a hiányosan beadott
pályázat kiegészítésére.

7.
Beszámoló a támogatás felhasználásáról:
7.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a 2014. március 1-ig záradékolt és hitelesített
számlamásolatok csatolásával írásos szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet a polgármesternek
címezve kell a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani.
7.2. A beszámolót a pénzügyi csoport vezetője bírálja el, és szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a
Támogatottat.
7.3. Amennyiben a beszámoló a megadott határidőig nem érkezik meg, illetve a hiánypótlást követően nem
kerülhet elfogadásra, a Támogatott köteles a támogatás teljes – a jogszabályban meghatározott kamattal
növelt – összegét legkésőbb 2014. március 15.- ig az önkormányzat számlájára visszautalni.
7.4. A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két
évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után.

………………………………………………….
Kovács Péter
polgármester

