PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
A pályázat célja a Mélykút város közigazgatási területén működő lakossági önszerveződő közösségek,
egyesületek, egyházak, alapítványok (továbbiakban: szervezet) tevékenységének elősegítése,
támogatása.
A támogatásra fordítható keret: 5 500 000 Ft
A támogatás iránti kérelmet Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.)
rendelet 1. melléklete alapján a Polgármesterhez kell benyújtani.
Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.
A szervezet a támogatást kizárólag a pályázatban meghatározott célra használhatja fel.
A szervezet a szakmai feladat megvalósításának befejezési határidejét követően 30 napon belüllegkésőbb 2018. január 15-ig köteles a pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni a vállalt feladatok
teljesítéséről. A pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell a számlaösszesítőt, valamint a kiadást igazoló,
záradékkal ellátott számlák, pénztárbizonylatok, banki kivonatok másolatát.
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(II.28.) rendelete 4 § (6) alapján a
támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs célú kiadások
nem teljesíthetők.
A kérelemhez csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján kiállított 1. függelék szerint összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló
nyilatkozatot.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben rögzített beszámolási szabályok szerint a civil
szervezetek, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei a működésükről, a vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az adott üzleti év utolsó napjával a kötelesek beszámolót
készíteni a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján. A már közhasznú, illetve a jövőben a
közhasznú fokozat megszerzését célzó civil szervezet a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet is köteles készíteni a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján.
A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év
május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet
elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), vagy papír alapon - eredetben vagy hitelesített
másolatban - megküldi az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf.24.) részére.

A beszámoló letétbe helyezését az Önkormányzat felé hitelt érdemlően igazolni szükséges legkésőbb
2017. június 06-ig, amennyiben ez nem történik meg a már kifizetett támogatás összegét a civil
szervezet 2017. június 10-ig visszafizetni köteles.

Pályázati adatlap és az összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot letölthető:
a www.melykut.hu honlapról.

Pályázat benyújtási határidő: 2017. március 31.

Kovács Tamás
Polgármester
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