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civil szervezetek 2016. évi támogatására

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köznevelési és Kulturális Bizottság véleményezésével a
civil  szervezetek  támogatásáról  szóló  7/2015.(II.26.)  rendeletének 8.  §  (1)  bekezdése alapján pályázatot
hirdet a civil szervezetek számára. 

A pályázat célja:
A  pályázat  célja  a  civil  szervezetek  2016.  január  01.  és  december  31.  között  megrendezésre  kerülő
programjainak, rendezvényeinek támogatása a turizmus jegyzében a település népszerűsítésében, valamint
az érintett szervezetek 2016. évi működési költségeihez való hozzájárulás.

A rendelkezésre álló keretösszeg A és B résznél 450.000 Ft.

A pályázatban részt vehet Pátka község területén ténylegesen működő civil szervezetek és egyházak, akinek
okiratai a jogszabálynak megfelelnek.

A  pályázatban  nem  vehet  részt párt,  munkaadói  és  munkavállalói  érdek-képviseleti  szerv,  önkéntes
kölcsönös biztosító társaság, biztosítótársaság, magánnyugdíjpénztár,  az önkormányzat kötelező feladatát
szerződéssel,  közoktatási,-  közművelődési  megállapodással  ellátó  szervezet,  önkormányzati  fenntartású
költségvetési  szervezet,  az  a  civil  szervezet  amely  az  éves  költségvetésben  előirányzott  támogatásban
részesül,  vagy  tagdíj  bevétellel  nem rendelkezik,  valamint  és  az  a  civil  szervezet,  akinek a  támogatását
jogszabály tiltja.
 
Civil szervezetenként 1 pályázat keretén belül A és B típus benyújtására van lehetőség.

„A” típusú pályázati kiírás működési költségekre
Maximális támogatási összeg 40 ezer forint.
A pályázat alapfeltételei: - pályázó igazolja a tagdíjakból származó bevételt.
                                            - pályázó igazolja, hogy egyéb önkormányzati támogatásban nem részesül.

„B” típusú pályázati kiírás turizmusra, nyári táborozás szervezésére
Maximális támogatási összeg 50 ezer forint.
A pályázat alapfeltételei: - pályázó igazolja a tagdíjakból származó bevételt.
                                             - pályázó igazolja, hogy egyéb önkormányzati támogatásban nem részesül.
Bírálati szempontok:   
1. 2015. évi szerepvállalásai az önkormányzati rendezvényeken. (ha nem volt - 0 pont, 30%-os részvétel – 5
pont, 75%-os részvétel – 10 pont)
2.  2016.  a  turizmus  éve  programtervezet  benyújtása  a  településünk  népszerűsítése  vonatkozóan
országhatáron belül és kívül.
3.  2016. évi szerepvállalások az önkormányzat szervezésében lebonyolításra kerülő rendezvényeken.

A pályázatok kiírásának határideje: 2016. március 16.
A pályázatok beadásának határideje: 2016. március 31.

Beadásának módja: 1 példányban papír alapon postai úton Pátka Község Önkormányzatához (8092 Pátka,
Vak Bottyán tér 4.), vagy személyesen a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén leadni, illetve
elektronikusan az igazgatas@patka.hu  e-mail címre megküldeni.

A pályázat elbírálásának rendje, határideje:
A  beérkezett pályázatot a beadási határidőt követően 30 napon belül a Köznevelési és Kulturális Bizottság a
rendelkezésre álló adatok alapján dönt a jogosultságról és a döntését bírálatra Pátka Község Önkormányzata
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Képviselő-testülete elé terjeszti.

Az eredményről történő értesítés módja:
A pályázat eredményről  minden pályázó írásban kap értesítést legkésőbb a döntést  követő 15.  napig.  A
nyertes pályázatok listája  a döntés meghozatala  után 60 napig az  önkormányzat  honlapján közzétételre
kerül.  A  pályázat  meghatározott  adatai  közzétételre  kerülnek  a  Kormány  által  meghatározott
www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

A szerződés szabályai:
A Képviselő-testület döntését követően az önkormányzat nevében a polgármester köt támogatási szerződést
a támogatottal.

A támogatás igénybevételének feltétele:
A támogatási szerződés aláírása.

Az elszámolható költségek köre, módja és határideje:
A kapott támogatással  való  elszámolás  részletes  szabályait  a  támogatási  szerződés  és  az  önkormányzat
hatályos rendelete tartalmazza.

Az ellenőrzés módja:
Az általa nyújtott támogatás szabályszerű felhasználását a mindenkori hatályos jogszabályok alapján jogosult
ellenőrizni. 
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