
K i v o n a t 
 
 

Készült Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30. napján  17.40 órakor tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Kihagyva a kihagyandók…….. 

 
4. Pályázat Családi napközi eszközfejlesztés 
Előterjesztő: polgármester 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

 
Pályázati felhívás 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata 
A 2013. évi civil támogatások pályázatának kiírásáról II. forduló 

- családi napközik eszközbeszerzéséről - 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal hirdeti ki 2013. évi civil 
szervezeti támogatások II. fordulós pályázatát: 
 
Pátka Község Önkormányzat Polgármestere a civil szervezetek támogatásáról szóló 9/2012. (II. 29.) 
önkormányzati rendelet 8. § (2), valamint (5)  bekezdése alapján pályázatot hirdet civilszervezetek számára. 
 
 Pályázat célja: 
 
A pályázat célja a civilszervezetek, egyházak 2013. január 1. és december 31. közötti most induló, vagy már 
működő családi napközi eszközbeszerzésére támogatása valamint az érintett szervezetek 2013. évi működési 
költségeihez való hozzájárulás. 
 
Rendelkezésre álló keretösszeg: 40 000 Ft 
A rendelkezésre álló forrás egy pályázati fordulóban kerül kiosztásra, amennyiben a pályázati fordulóban nem 
kerül felhasználásra a teljes összeg új pályázati beadási időszakot nyit a pályázat kiírója. 
 
Pályázhatnak: 
Azon társadalmi szervezetek – egyesületek, szakági sportszövetség, stb. –, alapítványok, amelyek az 
alapszabályuknak, alapító okiratuknak megfelelően tevékenységüket Pátka községben ténylegesen folytatják, 
Bírósági nyilvántartásba nem vett, de a község érdekében a településen tevékenykedő csoportok, klubok, stb. 
(a továbbiakban civil szervezetek). 
 
Nem nyújthatnak be pályázatot:  
A pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, önkéntes kölcsönös biztosító társaságok, 
magánnyugdíj-pénztárak, biztosítótársaságok, 
Az önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési 
megállapodás alapján átvállaló szervezetek, 
Azon civilszervezetek, amelyeket a képviselő-testület az éves költségvetésében előirányzott közvetlen 
támogatásban részesített, a támogatással érintett feladathoz kapcsolódóan. 
Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek, 
valamint olyan civilszervezetek, amelyek támogatását jogszabály tiltja. 
 
A pályázat tartalmi elemei: 
 
A pályázat tartalmi elemeit a pályázati adatlap tartalmazza. Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével 
lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban vehető át személyesen ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a 
www.patka.hu honlapról. 
 



Kötelező mellékletként csatolni kell: 
A bírósági bejegyzésről szóló végzés, alapszabály, alapító okirat civilszervezet képviselője által hitelesített 
másolata. (Nem kell a dokumentumokat becsatolni, ha azokat már korábban a támogatási kérelem 
mellékleteként benyújtották és azok tartalmában változás nem történt.) 
Írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, támogatási cél és összeg) kezeléséhez és az 
önkormányzat honlapján és a helyi újságban való közzétételhez, 
A pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezetnek köztartozása nincs, a támogató 
ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 000 Ft egyedi értéket meghaladó eszközöket 
nyilvántartásba veszi, 
A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, 
A pályázó közzétételi kérelme a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről. 
 
Beadás kezdete: 2013. ………………………………. 
Beadási határidő: 2013. ……………………………… 
 
Beadás módja, helye: 
A pályázók a jelen pályázati felhívásra a rendelkezésre álló időn belül 2 db pályázatot nyújthatnak be.  
1 pályázatban csak 1 al-téma jelenhet meg (vagy működési pályázat, vagy eszközvásárlási pályázat, vagy 
program-megvalósítási pályázat) 
A pályázat benyújtása 2 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikusan nyújtható be postai úton 
Pátka Község Polgármesteri Hivatal Pátka, Vak Bottyán tér 4. címre vagy személyesen a Polgármesteri 
Hivatalba. 
 
Hiánypótlás: 1 alkalommal, 5 napos határidő kitűzésével 
 
A pályázat elbírálásának rendje, határideje: 
 
A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.  
Pont egyenlőség esetén a rangsor a következőképpen alakul:  

- objektív vizsgálatot lehet kikötni: 
1. nem kapott más jogcímen önkormányzati támogatást 
2. támogatás %-a 
3. pályázati önerő – rangsor 
4. benyújtás ideje 

 
Az eredményről történő értesítés módja: 
 
A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig. A 
nyertes pályázatok listája a döntés meghozatalát követő 60. napig az önkormányzat honlapján, közzétételre 
kerül. A pályázat meghatározott adatai közzétételre kerülnek a Kormány által meghatározott 
www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon. 
 
A szerződéskötésre vonatkozó szabályok:   
 
A képviselő-testület döntését követően az önkormányzat nevében a polgármester a támogatottal támogatási 
szerződést köt. 
 
A támogatás igénybevételének módja, feltételei: 
 
A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor. 
 
Az elszámolható költségek köre, módja, határideje: 
 
A kapott támogatással való elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés, és az önkormányzat 
hatályos rendelete tartalmazza. 
 
 Az ellenőrzés módja: 
 
A támogató az általa nyújtott támogatás szabályszerű felhasználását a mindenkor hatályos jogszabályok alapján 
jogosult ellenőrizni. 
 
További tájékoztatás kérhető: 



Polgármesteri Hivatalban 
 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
 

 
Kihagyva a kihagyandók ………. 
 
Pátka, 2013. május 10. 

 
P.H. 

  Nagy Dániel sk.     Dosztály Csaba  
Polgármester               jegyző  megbízásából 

 
 

Járfás Péterné sk. 
                                 aljegyző 
 
Kiadmány hiteléül:  
Pátka, 2013. május 10. 
 

P.H. 
Járfás Péterné 
    aljegyző 


