PÁLYÁZATI KIÍRÁS
CIVIL SZERVEZETEK 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot
Kozármislenyben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek számára.

hirdet

a

I. Támogatási cél:
Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható:
1. A szervezet működéséhez, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának
elősegítéséhez.
2. A szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához.
3. Hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások
fedezéséhez.
II. Pályázhatnak:
Azok a civil szervezetek, melyeknek Kozármisleny város közigazgatási területén bejegyzett
telephellyel vagy székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban
Kozármisleny város polgárainak érdekében végzik, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján.
III. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt pályázati adatlapon, a szükséges mellékletekkel
együtt kell benyújtani, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez címezve
személyesen (átvételi igazolást követően), vagy ajánlott postai küldeményként.
A pályázati adatlap beszerezhető a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint
letölthető a www.kozarmisleny.hu internetes honlapról.
IV. Kötelező mellékletek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A szervezet létesítő okiratának másolata;
Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő nyilatkozata;
Beszámoló az Önkormányzattól kapott előző évi támogatás felhasználásáról;
Köztartozás nem létéről szóló állami és önkormányzati adóhatósági igazolás;
Szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan;
Szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása;

g) A pályázathoz szükséges önerő biztosítása esetén az önerő igazolása.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. év február 28.
(A pályázati kiírást (2018.01.29.) követő 30. nap)
V. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület Szociális-, Kulturális- és Oktatási Bizottsága
véleményezi, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek
támogatási rendjéről szóló 30/2012. (XI.26.) Önkormányzati rendelete alapján, majd
odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő ülésén.
VI. A pályázati támogatás igénybevétele:
Amennyiben a pályázó támogatásban részesül, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a
támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.
VII. A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:
A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az
irányadók.
A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról elszámolást köteles adni a támogatási
szerződésben megjelölt módon és határidőig, és melyet Kozármisleny Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Szociális-, Kulturális- és Oktatási Bizottsága ellenőriz.
Kozármisleny, 2018. január 29.

