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HATÁROZATI KIVONAT 

 

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én tartott ülésének 

jegyzőkönyvéből: 

 

11/2013. (II. 12.) számú képviselő-testületi határozat 

Pályázati kiírás a helyi civil szervezetek 2013. évi támogatásáról  

 

1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek 

támogatására a határozat melléklete szerint pályázatot ír. 

2.) A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 15 

3.) A felosztandó támogatási keret a 2012. évi pénzmaradvány terhére kerül 

meghatározásra 

4.) A képviselő-testület a benyújtott igényeket a 2013. áprilisi ülésén bírálja el. 

Felelős: Háry János polgármester 

Határidő: a határozat és a pályázati kiírás szerint  

 

                                                                    kmf. 

 

 Háry János sk. dr. Baranyai Eszter sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Sióagárd, 2013. február 19. 

 

dr. Baranyai Eszter 

         jegyző 

 
 

 

A határozatot kapja: Hegedűs Szilvia pénzügyi ügyintéző, Rikker Anita szakmai munkatárs  

 

 



1. számú melléklet a 11/2013. (II. 12.) számú határozathoz: 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A SIÓAGÁRDON  MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 

TÁMOGATÁSÁRA 

 

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település 

területén működő szervezeteket, hogy ezzel is hozzájáruljon és elősegítse a település 

érdekében végzett tevékenységüket. 

 

I. A Pályázaton indulás feltételei: 

a) települési kulturális, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, 

rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, ill. a közösség érdekében 

végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők 

életminőségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, továbbá hitelesen képviseli 

és támogatja a Képviselő-testület általános célkitűzéseit; 

b) civil szervezetként legalább egy éve működik a településen; 

c) a pályázó szervezet pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra 

nyitva álló határidőn belül nyújtja be. 

A Pályázat keretében kiemelten  támogatható tevékenységek 

a) civil szervezetek működésének támogatása 

b) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 

c) egyéb, településfejlesztési célok érdekében végzett tevékenység következtében 

felmerülő költségek (településfejlesztési pályázatok miatt felmerülő bankköltség, 

adminisztrációs költség) támogatása, 

Egyéb támogatható tevékenységek: 

a) civil szervezeteket érintő évfordulók, események támogatása; 

b) civil szervezetek által szervezett rendezvények támogatása; 

c) közösségi programok, ismeretterjesztő, közösségfejlesztő programok megvalósításának 

támogatása; 

d) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai 

integrációt elősegítő civil programok támogatása; 

e) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek 

támogatása; 

f) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; 

g) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása; 

h) a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás támogatása; 



i) civil hálózatépítő tevékenység, illetve abban (tevékenység szerinti szakmai 

szervezetekben, szövetségekben  stb.) való részvétel támogatása.  

 

II.  A Pályázat keretében nem támogathatók: 

a) azon a szervezetek, amelyek a támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint 

használták fel és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték 

b) politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok 

c) azon szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat, 

ill. azon szervetek, 

d) melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidőn belül nem pótolták 

e) azon szervezetek, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által 

kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló 

határidőn belül nem pótolják 

f) azon szervezetek, amelyek ki vannak zárva a pályázásból 

g) azon társadalmi szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési 

megállapodás keretében támogatja a Képviselő-testület. 

 

III. Egyéb a támogatást érintő előírások 

1. Az élelmiszer, étkezés költsége a kért támogatás 25 %-át nem haladhatja meg. 

2. A bérleti díj költsége a kért támogatás 25%-át nem haladhatja meg. 

3. A szervezet az előző évi támogatás felhasználásáról elkészítette szakmai és pénzügyi 

beszámolóját benyújtotta és azt a képviselő-testület elfogadta 

4. Sióagárd Község Önkormányzata a Civil Támogatási Keretből adandó támogatás 

odaítélésnek feltételeként határozza meg a település érdekében végzett önkéntes 

munkát, melynek értéke a támogatási összeg 15%-a. Az önkéntes munka értékének 

kiszámítása: 1 önkéntes munkaóra értéke 613.- Ft. A vállalt önkéntes munkát a 

pályázati adatlapon szükséges megjelölni. 

 

IV. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: a pénzmaradvány terhére kerül 

meghatározásra a pontos keretösszeg 

 

V. A pályázat kötelező mellékletei: 

      Pályázati adatlap 

a) az előző évi tevékenységről szóló tájékoztatás 

b) a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek 

szerint részletezése; 



c) a szervezet képviselője által tett nyilatkozat arról, hogy más pályázaton ugyanerre a 

célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél 

megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell; 

d) írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási 

cél és összeg) kezeléséhez és a Sióagárdi Krónikában, valamint Sióagárd község 

hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez; 

e) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, TB, stb ) nincs. 

f) nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről. 

g) A szervezet 2012. évi mérlegének és közhasznúsági jogállás esetén közhasznúsági 

jelentésének csatolása 

 

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:  

A pályázatot Sióagárd Község Önkormányzatának címezve, a Kölesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Sióagárdi Kirendeltségéhez (7171 Sióagárd, Kossuth L u 9) lehet benyújtani 2013. 

március 15-ig. 

VII. A pályázat értékelésének határideje: 2013. április 30. 

 

VIII. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás 

 A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak. 

 A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) előfinanszírozás formájában 

havi részletben történik  

 A kifizetés feltétele, hogy Sióagárd Község Önkormányzata a támogatás 

felhasználásáról minden szervezettel szerződést köt, amelyben meghatározásra 

kerülnek a támogatott pályázati célok. A szerződés aláírásának végső határideje a 

képviselő-testület döntésének kézhezvételétől számított 30 nap. A támogatás 

felhasználásával kapcsolatban Sióagárd Község Önkormányzata utólagos elszámolási 

kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2014. január 15. 

 A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által 

megbízott személy részére betekintési jogot biztosít. 

 A pályázatok bontását és képviselő-testület elé való terjesztését a Kölesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Sióagárdi Kirendeltsége (7171 Sióagárd, Kossuth L u 9) 

végzi. 

 A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében 

a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Képviselő-testület 5 naptári napos 

határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 

 


