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ELİTERJESZTÉS
a Pécel közigazgatási területén mőködı civil szervezetek
támogatására kiírandó pályázat tárgyában
Nyilvános ülésen tárgyalandó
Tisztelt Képviselı-testület!
A Képviselı-testület 406/2007. (XI.29.) – tól 425/2007. (XI.29.) határozatait visszavonta, a civil
szervezet 2007. évi támogatására kiírt pályázatát érvénytelennek nyilvánította és rendelkezett a ki
nem osztott 2 millió Ft támogatás többlet összegként való szerepeltetésére a 2008. évi pályázat
kiírásakor. Ezért A 2008. esztendıben a Pécel városban mőködı civil szervezetek támogatására 4
millió Ft összeg állt rendelkezésre a 2008. évi városi költségvetésben. Azonban a likviditási
feltételek kedvezıtlen alakulása arra kényszerítették a Képviselı-testületet, hogy zárolja a már
megítélt 100-100 Ft-os támogatási összeget 19 civil szervezet esetében.
A 2009. évi költségvetésben ismét 2 millió Ft-os pályázati alap áll a civil szervezetek
rendelkezésére, akik programjaikkal hozzájárulnak Pécel város kulturális és civil társadalmának
ápolásához.
Az idei kiírás azonban csak a programok támogatását tőzi ki céljául, mőködésre nem lehet pályázni.
Az is újdonság a korábbi kiíráshoz képest, hogy a pályázat lebonyolítása után az elnyert összeggel a
program lebonyolítását követıen 30 napon belül, de legfeljebb 2010. március 31.ig kell elszámolni.
Az elszámolás alapját képezı programokat 2009. május 1. és 2010. február 28. között kell
lebonyolítani.
Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a civil szervezetek
támogatására a mellékelt szövegő pályázati felhívást. Felkéri a polgármestert, hogy a civil
szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 2009. évi pályázati felhívást, az annak mellékletét
képezı pályázati őrlapot a helyben szokásos módon tegye közzé, továbbá a város internetes
honlapján tegye hozzáférhetıvé.
Határidı: 2009. április 30.
Felelıs: polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pécel Város Önkormányzata pályázatot hirdet Pécel Város közigazgatási területén mőködı
civil szervezetek 2009. évi pénzügyi támogatására.
Jelen pályázaton felosztható keret összege: 2.000.000.- forint. A pályázaton elnyert összeg 2009.
május 1. és 2010. február 31. közötti idıszakban megvalósított programokra és a programokkal
kapcsolatosan jogosan elszámolható kiadásokra vehetı igénybe. A pályázaton elnyert összeggel – a
támogatási szerzıdésben foglaltak szerint – a program lebonyolítása után 30 nappal, de legkésıbb
2010. március 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a pályázat kiírójához.
Pályázati kategóriák:
Program-támogatás
Cél: a civil szervezetek programjainak támogatása.
Pályázni lehet:
o A pályázó által rendezett jelentıs péceli rendezvények, események, rendezvénysorozatok megszervezésének, lebonyolításának támogatására;
o Pécel kulturális életének élénkítését, civil közösségeinek megerısítését szolgáló
programokkal.
Kötelezı önrész: a program költségeinek legalább 10%-a
Pályázatot nyújthatnak be:
-

-

azon civil szervezetek (kivéve pártokat, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti
szerveket, biztosító egyesületeket, kamarákat, egyházakat, egyesüléseket, köztestületeket),
amelyeket a bíróság a pályázat kiírása elıtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az
alapszabályuknak megfelelı tevékenységüket Pécel város közigazgatási területén
ténylegesen folytatják,
azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat
kiírása elıtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelı
tevékenységüket Pécel város közigazgatási területén ténylegesen folytatják,

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati őrlap kitöltésével és az alábbi mellékletek csatolásával
lehet benyújtani:
a) a hatályos alapító okiratnak vagy alapszabálynak a szervezet képviselıje által hitelesített
másolatát,
b) a civil szervezet döntéshozó szerve (közgyőlés, kuratórium) ülésérıl készült azon
jegyzıkönyv vagy határozati kivonat másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és
a megvalósítani kívánt célt tartalmazza,
c) amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban is részesült, az errıl szóló határozat
másolatát,
d) a pályázat benyújtását megelızı évrıl szóló közhasznúsági jelentését, illetve ennek
hiányában azonos adattartalmú dokumentációt.

1

A d) pontban meghatározott mellékletet csak a közhasznú, illetve kiemelkedıen közhasznú
szervezeteknek kell csatolniuk.
Sikeres pályázat esetén, a támogatási szerzıdés megkötése elıtt be kell nyújtani továbbá:
e) székhely szerinti megyei (fıvárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított,
harminc napnál nem régebbi kivonatát,
f) a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által hitelesített, 60 napnál nem
régebbi másolatát.
Az őrlap nélkül beküldött vagy őrlappal ellátott, de formailag hibás pályázatokat az
önkormányzat értékelés nélkül elutasítja.
A pályázati őrlapot 2 példányban, mellékletekkel együtt, kézzel olvashatóan írt vagy
nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) címére kell eljuttatni. A
borítékra kérjük ráírni: „CIVIL PÁLYÁZAT”.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok beérkezésének határideje:
A pályázatoknak 2009. március 27. péntek, 12 óra.
A pályázatok kezelése:
A pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja. A benyújtott, de támogatást nem nyert
pályázatok eredeti példányát a döntést követıen 15 napon belül visszaküldik a benyújtónak. Az
önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek,
közösségek kilétét hordozó információkat közérdekő adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetıvé
teszi a nyilvánosság számára.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat 2009. április 30-ig – az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének
kikérése mellett – a Képviselı-testület bírálja el. A pályázati döntéseket az önkormányzat nem
indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt.
A pályázat eredményérıl a pályázók írásban kapnak értesítést, illetve a nyertesek nevét és az elnyert
összeg nagyságát az önkormányzat 2009. május 5-ig az interneten közzéteszi (www.pecel.hu).
Azon pályázatok, amelyeket az elbírálás határidejéig a pályázatot hiányosan nyújtottak be,
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
Érvénytelen az a pályázat:
- amely határidın túl érkezett;
- amelyet nem az arra jogosult nyújtott be;
- amelyet nem a megadott címre nyújtottak be;
- amelyhez nem csatolták az elıírt mellékleteket;
- amelyen a pályázati őrlap kitöltése hiányos.
Nem részesíthetı támogatásban az a pályázó:
- amely a pályázatában megtévesztı vagy valótlan adatot szolgáltatott;
- amely korábban a Pécel Város Önkormányzatától kapott támogatást a vonatkozó támogatási
szerzıdésben megjelölt céltól részben vagy teljes egészében eltérıen használta fel;
- amelynek lejárt esedékességő köztartozása van;
- amely nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek.
2

Elınyt élveznek azok a pályázók, akik Pécel Város 2007. és 2008. évi költségvetésében külön
címzett támogatást nem kaptak.
A pályázati támogatás igénybevétele:
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerzıdést köt, amely feltétele a támogatás
igénybevételének. Pályázati támogatást az önkormányzat csak bankszámlára utalással teljesít.
A pályázatokkal kapcsolatban konzultációs lehetıséget biztosítunk a Polgármesteri Hivatalban,
Ivánkovics Zoltán kulturális és turisztikai tanácsadónál 2009. március 6-27. között (elızetes
egyeztetés alapján – ivankovics.zoltan@pecel-hivatal.hu).

Budapest, 2009. március 5.

Pécel Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete
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PÁLYÁZATI ŐRLAP
2009.
A pályázat sorszáma
(az Önkormányzat tölti ki):

1. A pályázó civil szervezet adatai
A szervezet megnevezése:
(civil közösség esetén a
kötelezettséget vállaló szervezet
és a civil közösség megnevezése
egyaránt)

A szervezet székhelye:

A szervezet levelezési címe:

A szervezet képviselıjének neve:
(civil közösség esetén a
kötelezettséget vállaló szervezet
és a civil közösség
képviselıjének neve egyaránt)
Pontos cím:

Telefon/Fax:

E-mail:

Pontos cím:

Telefon/Fax:

E-mail:

A szervezet képviselıjének
elérhetısége:

A pályázati program
szervezıjének neve,
elérhetısége:

A pályázó szervezet pénzintézeti
számlaszáma:
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2. A pályázat tartalma
A pályázat jogcíme:

A kért támogatás összege:

A program megvalósításának
helyszíne:

A program megvalósításának
ideje:

A program hatósugara (kérjük a megfelelı részt aláhúzni!)
skola/intézményi települési térségi fıvárosi regionális országos

A kért támogatás tervezett
felhasználásának rövid leírása:

A résztvevık várható létszáma:

A megvalósítandó cél eléréséhez
rendelkezésre álló
pénzeszközök/állóeszközök:

A pályázathoz csatolt mellékletek
megnevezése, száma:

Egyéb megjegyzés:
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3. Költségvetés (ezer Ft)
Megnevezés

Összesen:

Saját forrás:

Egyéb:

Igényelt

I. Személyi költségek
(munkabér + járulékai,
megbízási díjak,
tiszteletdíjak)

II. Eszköz (beruházás)

III. Egyéb (megnevezve)

Mindösszesen:

(A kért támogatás felhasználási tervét külön kérjük mellékelni!)

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak, és a
PécelVáros Önkormányzatától kapott korábbi támogatásokkal elszámoltam.

Pécel,

……………………………………………….
P. H.

……………………………………………………………….
aláírás (képviselı)
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