Vésztő Város Polgármestere
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
sportegyesületek 2020. évi támogatására
A pályázat célja: Vésztő Város Önkormányzat közigazgatási területén működő sportegyesületek
2020. évi támogatása.
Pályázhatnak: Vésztő Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó olyan
sportegyesületek,
a) amelyek tagjai valamely olyan országos sportszövetségnek - vagy annak megyei
szövetségének - amely szövetség tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, vagy a Magyar
Paraolimpiai Bizottságnak, és a Magyar Olimpiai Bizottság Sportinformációs Rendszerében
(SIR) nyilván vannak tartva és
b) amelynek versenyzői a sportszövetség versenyrendszerében sportolnak.
A pályázattal támogatott célok:
a) egészségmegőrzés;
b) sport, tömegsport, versenysport;
c) sporttal összefüggő nevelés, oktatás, képességfejlesztés;
Támogatás formája:
a) a sportegyesületek működési támogatása;
b) a sportegyesületek közhasznú tevékenységének támogatása;
c) a sportegyesületeket érintő évfordulók, rendezvények támogatása;
Támogatás nyújtásának feltételei:
a) a pályázónak nincs lejárt köztartozása;
b) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt;
c) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés
megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás;
d) a pályázó a rendezvényein Vésztő Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel;
e) tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú
jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás;
f) a sportegyesület alapdokumentumai:
Azoknak a sportegyesületeknek, melyek benyújtották alapdokumentumaikat, és
gondoskodnak azok folyamatos aktualizálásáról, a pályázatokhoz nem kell az
alapdokumentumokat csatolniuk, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett
dokumentumok tartalmában változás nem történt.
A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;
b) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél
megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét;
c) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját;
d) az igényelt támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás esetén a
részletek átutalásának pontos idejét;
e) a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, a bírósági nyilvántartásba vételének számát, valamint
közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre
jogosult személy megnevezését;
f) a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy az önkormányzat által kiírt más
pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást;

A pályázat benyújtásának helye, módja: a pályázatokat Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal
Koordinációs és Népjóléti Csoportjánál - 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62. - kell benyújtani papír
alapon, írásban egy példányban a mellékletekkel együtt.
A pályázatok benyújtásának határideje: a költségvetési keret kimerüléséig folyamatos.
Hiánypótlásra nyitva álló idő: egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5
nap.
A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokat Vésztő Város Polgármestere bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatosan, legkésőbb a pályázat benyújtásától számított
30 napon belül.
Az eredményről történő értesítés módja, határideje: postai úton, a döntéstől számított 8 napon
belül, továbbá a biztosított támogatásról készült tájékoztató közzététele az Önkormányzat honlapján.
A szerződéskötésre vonatkozó szabályok: A támogatásról szóló döntés alapján a civil szervezettel
támogatási szerződést kell kötni. A szerződésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a szerződést kötő felek pontos megnevezése,
b) a támogatásról szóló döntés száma, a döntéshozó megnevezése,
c) a támogatott cél pontos meghatározása,
d) a támogatás összege,
e) a támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás esetén a részletek átutalásának
határideje,
f) a támogatásról történő elszámolás határideje, módja.
A támogatás igénybevételének módja
A Támogató a támogatás összegét pénzintézethez történő átutalás formájában biztosítja a támogatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően a Támogatott által megjelölt bankszámlára.
Az elszámolható költségek köre és az elszámolás módja, határideje:
A civil szervezet - részletes szakmai és pénzügyi beszámoló keretében - a tárgyévet követő május hó
31. napjáig köteles a támogatás felhasználásáról elszámolni.
A támogatás felhasználásáról szóló részletes szakmai és pénzügyi beszámolót - a számlamásolatok,
illetve a számviteli rendnek megfelelő okmányok, valamint a kifizetésüket igazoló bizonylatok
csatolásával - kell elkészíteni.
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 sportegyesület 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 sportegyesület a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási
megállapodásban meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást
követő 15 napon belül vissza kell fizetnie.
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 ellenőrzés módja: a támogatás felhasználását – a bemutatott számlák, bizonylatok és szakmai,
pénzügyi beszámoló alapján – a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja ellenőrzi.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
• Adatlap;
• Sportszövetségi igazolás;
• Nyilatkozat:
o a közzétételről;
o arról, hogy a pályázó civil szervezetnek nincs köztartozása;
o nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról;
o arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató általi ellenőrzéshez hozzájárul.
• A pályázó szervezet alapdokumentumai, vagy nyilatkozat arról, hogy a korábban benyújtott
alapdokumentumok tartalmában változás nem történt.
Jogszabályi háttér:
a) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;
b) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
c) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
d) A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény;
e) a sportról szóló 2004. évi I. törvény;
f) Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 5/2008. (II. 26.) számú rendelete;
Vésztő, 2020. június 8.

Karakas Anikó
polgármester

