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A civil szervezetek rendezvényeinek és programjainak 2018. évi támogatására a
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete és a civil szervezetek és civil társaságok
önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat alapján az alábbi pályázati kiírást
teszem közzé:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK
2018. évi támogatására

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat
költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Támogatási cél:

a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;

b) civil szervezeteket érintő programok, fesztiválok, helyi rendezvények támogatása;

c) hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása; -

d) clvii szervezetek pályázati önrészének támogatása;

e) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett
tevékenység támogatása,

f) civil hálózatépítő tevékenység, Illetve abban (tevékenység szerinti szakmai szervezetekben,
szövetségekben stb.) való részvétel támogatása.

A pályázat klírása előtt 2018. évben megvalósított, és a fentieknek megfelelő célok Is támogathatók.

Pályázatot nyújthat be:

Azok a füzesgyarmati székhelyű szervezetek, akik az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
hatálya alá tartoznak, és tevékenységüket már előző évben is bizonyítottan Füzesgyarmaton
végezték.
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A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag apályázati adattap kitöttésévet (az abban meghatározott mellékletek
csatolásával) lehet benyújtani.
A pályázatot 1 példányban, nyomtatott formában, vagy kézzel írottan a Polgármesteri Hivatal
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. címére kell eljuttatni.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármester Hivatalban, valamint letölthető a
www.fuzesyarrnat.hu intemetes honlapról.

Kötelező mellékletek:
a) a civil szervezet törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló

okirat száma, annak hiányában
b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a

szervezet vezetője által hitelesített másolata
c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi

CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról (a tájékoztató melléklet szerint)

d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén
e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett

köztartozása nincs
f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás

ellene nincs folyamatban
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok

követelményeinek,
h) nyilatkozat arról, hogy minimum 10 főt elérő taglétszámmal rendelkező szervezet,
i) nyilatkozat arról, hogy törvényszéki nyilvántartás hiánya miatt ki lesz a

kötelezettségvállaló.

Amennyiben a civil szervezet az előző években részesült támogatásban, melynek során a b)
pontban szereplő dokumentumot már benyújtotta, és az azóta eltelt időszakban változás nem
történt, e dokumentum benyújtása — a pályázó írásbeli kérésére — mellőzhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 201$. március 31.

A pályázat kezelése:

a) A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat az önkormányzat eredetben visszaküldi.
b) A nyertes pályázatok iktatásra és archiválásra kerülnek. A támogatott szervezet kilétét

hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, azokat a jogszabály által előírt módon
nyilvánosságra hoz.

A pályázat elbírálása:

A pályázatok támogatásáról — átruházott hatáskörben — a Szociális és Humánügyek Bizottság
dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire. A
döntését nem indokolja és azokkal kapcsolatos panaszt nem fogad el.
A pályázat eredményéről — a döntést követő 15 napon belül - a pályázók írásban értesítést

kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást
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kap a támogatás szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A
támogatási szerződés tartalmi elemeit a melléklet rögzíti.
A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a
támogatás összege Füzesgyarmat Város hivatalos intemetes honlapján közzétételre kerül.

A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget Fehér László aljegyző és Papp Ágnes jegyzői
referens biztosít ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 66/491-40 1/102-es telefonszámon.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározott részletekben, utólagos
elszámolási kötelezettség mellett. A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról - a
gazdálkodásukra vonatkozó szabályok szerint - szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást
köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva személyesen, vagy
ajáiiiott postai küldeményként - Füzesgyarrnat Város Onkormányzatának címezve — benyújtani.
Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Bizottság az elszámolás benyújtása utáni soron
következő ülésén dönt.

Füzesgyarmat, 2018. február 28.

Bere Károly
polgármester
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Tájékoztató melléklet a pályázati kiíráshoz

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény alapj án

„6. (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
ci) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek

önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,

J) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött
vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

Jb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. alapján a honlapon közzétették.”

Részt vehetnek a pályázatban, de kötelesek e körülménynek honlapon történő
közzétételét kezdeményezni

„8. (1) Ha a pályázó
ci) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
cl) az a,)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben

az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője Vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének
tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat
benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási
döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e
körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem
részesülhet.”

„14. A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a
6. -ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.”


