PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 8/2017. (IX.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot ír
ki a tési székhellyel rendelkező civil szervezetek részére.
A pályázat célja:
Támogatni kívánja különösen a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális
ellátás, továbbá a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, az
esélyegyenlőség, a közbiztonság javítása, a művészetek és a hagyományápolás, valamint a
sport terén végzett tevékenységet.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint.
Finanszírozás módja: a döntést követően a támogatási szerződésben meghatározottak
szerint, a Rendelet 9. §-ának megfelelően.
Pályázók köre, pályázati feltételek:
Önkormányzati támogatásban csak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján
jogképességgel rendelkező, legalább a támogatás benyújtását megelőző évben már
nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan civil szervezet részesíthető,
amely
a) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
b) tési székhellyel rendelkezik,
c) a tevékenységét ténylegesen Tésen folytatja.
Az elbírálás során előnyt jelent, ha a rendezvény, a program, a pályázat
a) együttműködésében, civil összefogás keretében valósul meg,
b) település lakosságát széles körben érinti,
c) településünk hírnevét, ismertségét növeli,
d) hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre,
e) a feladat ellátásával tehermentesíti a kulturális feladatokra előirányzott költségvetési
keretet.

A kérelmezőnek a támogatás igénylése előtt regisztrálnia kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisba.
Pályázati dokumentáció benyújtásának határideje, helye és módja:
A támogatási kérelmet egy eredeti példányban 2020. május 31-ig kell a Rendelet 1. sz.
melléklete szerinti adatlapon, az ott megjelölt mellékletekkel és a 2. sz. melléklet szerinti
nyilatkozatokkal együtt Tés Község Polgármesteréhez címezve, ajánlott küldeményként
postára adni, vagy az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Tési Ügyfélszolgálatának
postaládájába elhelyezni.
A Rendelet értelmében kérelméhez csatolni köteles az alábbi mellékleteket:
1. az előző támogatás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló,
2. a szervezet képviselője által tett nyilatkozat arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra
nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél
megvalósításához. Ebben az esetben a forrás összetételről is nyilatkozni kell,
3. írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelttámogatási cél és
összeg) kezeléséhez, valamint az önkormányzat honlapján való közzétételéhez,
4. a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a
szervezet vezetője által hitelesített másolata,
5. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (a
tájékoztató melléklet szerint),
6. közzétételi kérelem az e) pont szerinti érintettség fennállása esetén,
7. nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása nincs,
8. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás
ellene nincs folyamatban,
9. nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
10. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-aiban szabályozottak szerinti
egyszerűsített beszámoló másolata az előző üzleti évről, valamint annak az Országos
Bírósági Hivatal felé történt megküldését bizonyító belföldi tértivevény (vagy azzal
egyenértékű dokumentum) másolata.

Az elbírálás határideje: A benyújtási határidőt követő testületi ülés, vagy a veszélyhelyzet
fennállása esetén a benyújtási határidőt követő 30 nap.
Az eredményről történő értesítés módja:
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államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire. A pályázat eredményéről –
a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak.A döntését nem
indokolja, és azzal kapcsolatos kifogást nem fogad el.
Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a
támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.
Tés, 2020. április 15.
Fodor-Bödös István
polgármester

