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civil szervezetek részére

Úrkút Kozség Önkormányzata pályázatot hirdet a községben működő civil szervezetek és a

Közösségi Házba bejegyzett klubok 2011 . évi támogatására.

Pályázat célja:

Civil szervezetek és a Közösségi Házba bejegyzett klubok részére rendezvényeik

szervezéséhez, i11. feladataik el|átásához vissza nem térítendő támogatás biztosítása.

P á.Jy ázat keretösszege :

1,2 millió Ft

Pá|yázók kiire:

Jelen pályázat'l' kiírás keretében az urkuti székhellyel, vagy telephellyel' illetve úrkúti

tagosztállyal rendelkező,bejegyzett civil szervezetek, valamint a KözosségiHázba bejegyzett

klubok páLyázhatnak.

P áIy éuni kizár ől ag a p áIy ázati adat 1 ap o n l ehet.

P ály ázathoz kot e|ező en b enyúj ta n d ó d oku m entum o k :

1) Civil szervezet esetén:

- páIyázati adatlap

- a civil szervezet bírősági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonata' és a civil
szetvezet alapszabáIyánaValapító okiratának másolata, melyet a civil szervezet

képviseletére jogosult személy aláításával és - amennyiben van - a civil szewezet

bélyegzőj ével hitelesít

- a tárgyévre szóló költségvetés tewezet, / a megvalósítani kívánt rendezvény

költségvetés tervezete (megjelölve, hogy mely koltségeket biztosítja saját forrásból, és

melyekre i gényel önkormány zati támo gatást), ( 1 . sz' melléklet)

- a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozat - a közpénzekből nyújtott

támo gatások átlátható s ágár ol, (2. sz. melléklet)

- PáIyázó nyilatkozatai aköztartozás mentességrol' továbbá a működésérő1(3la és 3/b.

sz. melléklet)

Támogatásban az a szetvezet részesülhet' amely - amennyiben volt - hiány'talanul

elszámolt az e|őző évben kapott önkormányzati támogatással.

A megítélt támogatás folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor. ha a pályázó

becsatolja:



- a2016. évtlezán' pénzügyi beszámolóját'

- a civil szervezet képviseletére jogosult személy aláírásáva| (amennyibenyan; aZ

egyesület bélyegzőjével is) hitelesített beszámolót jóváhagyó közgyűlési/kuratóriumi
j egyzőkönyv kivonatát,

- a civil szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával (amennyiben van' a
civil szervezet bélyegzőjéve| is) hitelesített igazolást arra vonatkozóan, hogy a

beszámolót az országos Bírósági Hivatal részére megktildték.

2) KozösségiHázba bejegyzett klubok esetén:

- pályazati adatlap,

- Közöss égl Ház munkatársának nyilatko za\a a klub tevékenységérol

- a klub váIasztottvezetőjének nyilatkozata, hogy
) a támogatást a páIyázatban szereplő célra használják fel'
) a támogatással elszámolnak,
) a fel nem hasznáIt, vagy nem megfeielően Íblhasznált összeget visszafizetik.

A támogatás felhasználása:

A támogatási összegetkizárőlag a szervezet működésére, feladatainak ellátására, rendezvény

támogatása esetén a programokhoz közvetlentil kapcsolódó költségekre (közreműködők

dijazása, installáció bérlete stb.) lehet felhasználni.

A támogatási összegről 2018. február 15-ig kell elszámolni'

Az elszámoláshoz részletes, - amerrnyiben rendelkezésére áll, Íényképekkel is ellátott - írásos

beszámolót kel1 készíteni.

A pályázatot egy példányban postai úton Úrkút Község Önkormányzatának polgármestere

részére (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) címezve, vagy Személyesen a Polgarmesteri Hivatalban,

elektronikusan aZ onkurkut@vnet.hu email címre lehet benyújtani.

A pá|yázat beérkezési határideje z 2017 . március 17 . 12 őra.

A páIyázati támogatásról 2017' március 31-ig dont Úrkút Kozség Önkormányzatának
Képvise1őtestülete.

ApáIyázat e\bírá]'ásátől és annak eredményérőlapályázó írásos ér1esítést kap.

Úrkírt, 2OI7. február 28.
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