PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vésztő Város Polgármestere pályázatot hirdet civil szervezetek 2020. évi működési jellegű
támogatására
I. A pályázat célja:
Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 5/2008. (II. 26.) számú rendeletben foglaltaknak megfelelően pénzügyi támogatás
nyújtása a vésztői székhelyű - vagy vésztői szervezettel is rendelkező - civil szervezetek számára.
II. Rendelkezésre álló pályázati forrás:
A pályázat kiírásakor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.000.000,- Ft (azaz
egymillió forint).
III. Pályázók köre, jogosultsági feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság
jelen pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, az alapító okiratuknak illetve alapszabályuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják és székhelyük Vésztőn található vagy vésztői szervezettel is
rendelkeznek.
Nem nyújthatnak be pályázatot: pártok; munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek;
biztosító egyesületek; egyházak; közalapítványok; közhasznú társaságok, non profit gazdasági
társaságok; azok a civil szervezetek, amelyek a tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül
működési támogatásban részesülnek az állami költségvetésből; valamint azok a civil szervezetek,
amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerinti közvetlen
politikai tevékenységet folytatnak.
IV. A pályázat keretében támogatandó célok:
A civil szervezetek működési költségeinek támogatása.
V. Pénzügyi, adminisztratív feltételek:
A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A pályázat benyújtásához saját forrás
nem szükséges.
VI. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
Pályázni kizárólag pályázati adatlapon lehet, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával. A
pályázati adatlap átvehető a Közös Önkormányzati Hivatal Koordinációs és Népjóléti Csoportjánál,
illetve letölthető Vésztő város honlapjáról.
A pályázatokat a Közös Önkormányzati Hivatal Koordinációs és Népjóléti Csoportjánál - 1
példányban, zárt borítékban - kell benyújtani. A borítékra a következő szöveget kell ráírni: "Civil
szervezetek működési jellegű támogatása 2020."
A pályázatok benyújtásának határideje: a költségvetési keret kimerüléséig folyamatos.
Érvénytelen az a pályázat, amely a jelen pályázati kiírásnak nem felel meg.
Vésztő Város Polgármestere a pályázókat egy alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel.

VII. A pályázatok elbírálása, szerződéskötés:
A pályázatokat Vésztő Város Polgármestere folyamatosan, legkésőbb a benyújtásától számított 30
napon belül bírálja el.
A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
A támogatásban részesített szervezetekkel az önkormányzat - a döntést követő 8 napon belül támogatási szerződést köt.
VIII. A támogatási összeggel történő elszámolás:
A támogatások folyósítására egy összegben vagy a támogató által meghatározott részletekben kerül
sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatottak a támogatási összeg felhasználásáról az önkormányzattal kötött szerződés és a
gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.
Az elszámolási határidőt a döntéshozó úgy állapítja meg, hogy az elszámolásra a tárgyévet követő év
június 1. napjáig sor kerüljön.
A támogatott szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles
a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani.
A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó
számla (számlák) eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „a számlán szereplő tétel(ek) (vagy ebből
….. összeg) Vésztő Város Önkormányzata felé elszámolva a …. számú támogatási szerződés alapján”,
majd el kell látni a civil szervezet képviselőjének aláírásával, dátummal. A számlákat ezt követően le
kell másolni, majd a másolatokra rá kell írni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.”,
valamint el kell látni a képviselő aláírásával, dátummal.
Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott nem a támogatási
szerződésben foglalt célnak megfelelően használta fel a kapott támogatást vagy annak egy részét, a
támogatott köteles a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét a polgármester
felszólításától számított 8 napon belül az önkormányzat részére egy összegben visszafizetni.
Az önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási
összeg Vésztő város internetes honlapján, és a helyi újságban közzétételre kerül.
Vésztő, 2020. június 4.
Karakas Anikó
polgármester

