ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. február 25-ei ülésére
Tárgy: A civil szervezetek támogatásának pályázati kiírása a 2010. évre
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 3/2008. (III. 03.) számú rendelet alapján
készült a mellékelt pályázati felhívás: a civil szervezetek támogatására 3 millió forint
előirányzatot tartalmaz az önkormányzat 2010. évi költségvetése.
A felhívás tervezetében megjelölt beadási határidő április 1-je. Munkaterv szerint az április
29-i ülés napirendjén szerepel a pályázat elbírálása.
A pályázati felhívás a következő hét elején eljut valamennyi, a polgármesteri hivatalnál
bejelentkezett szervezethez, és megjelenik a városi honlapon.
(A tavalyi támogatások elszámolását a Pénzügyi Bizottság 2010. február 25-ei ülésén tekinti
át.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázati kiírás áttekintésére és a határozati javaslat
elfogadására.
Nyergesújfalu, 2010. február 17.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár
Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Hagyja jóvá a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívás szövegét az
előterjesztés Melléklete szerinti tartalommal.
2. Utasítsa a polgármestert, hogy a pályázati kiírás civil szervezetekhez történő
eljuttatásáról és a városi honlapon történő megjelenéséről gondoskodjon.

Felelős: Miskolczi József polgármester
Határidő: azonnal
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Melléklet

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
A.
A pályázat célja

A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítése az önkormányzat és a civil társadalom
közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása érdekében,
a C. pontban megjelölt szervezetek körében.

B.
Rendelkezésre
álló keretösszeg:

3.000.000 forint

A támogatás
formája

Vissza nem térítendő támogatás.

C.
Pályázók köre

Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett, nyergesújfalui
székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet nyergesújfalui
szervezettel is rendelkező, valamint nem nyergesújfalui székhelyű, de
tevékenységével Nyergesújfalun is ható
a.
b.
c.
d.

D.
A pályázat
tartalma,
a támogatható
tevékenységek
köre

egyesületek,
alapítványok,
közalapítványok,
egyéb közhasznú szervezetek.

a. civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
b. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon
rendezvények támogatása;
c. hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel
támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok
támogatása;
d. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő,
segítő tevékenységek támogatása;
f.

civil szervezetek pályázati önrészének támogatása;

g. civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása;
h. egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai
célok érdekében végzett tevékenység támogatása;
i. a civil szervezetek működési költségeinek támogatása.
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E.
Egyéb feltételek

A pályázati kérelem kizárólag akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé,
ha a támogatást kérő a C. pontba foglalt követelményeknek
maradéktalanul megfelel. Hiányos, vagy az F. pontban részletezett
feltételeknek nem megfelelő pályázat nem terjeszthető a Képviselőtestület elé. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell tájékoztatást arra
vonatkozóan, hogy a támogatást kérő a részére korábban nyújtott
támogatással elszámolt-e.
A Képviselő-testület nem adhat támogatást az F. pont előírásainak nem
megfelelő pályázatokra, valamint a mulasztástól számított két éven belül
annak a támogatást kérőnek, aki a korábban megkötött támogatási
szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre
nem teljesítette, öt éven belül annak a támogatást kérőnek, aki a
visszafizetésre vonatkozó felszólítástól számított harminc napon belül a
támogatást nem fizette vissza, vagy harminc napon belül a támogatás
visszafizettetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett
eredményre.
Az elszámolás és a pályázati eljárás további feltételeit az
önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 3/2008. (III. 03.)
számú rendelet szabályozza.

F.
A pályázatok
benyújtásának
módja

A pályázat kizárólag az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló
3/2008. (III. 03.) számú rendelet 1. számú mellékletében szereplő
támogatási kérelem űrlapon nyújtható be, papír alapon. Az űrlap
tartalmában nem változtatható.
(Az űrlapot a pályázók rendelkezésére bocsátja a polgármesteri hivatal,
ill. letölthető Nyergesújfalu Város honlapjáról.)
Az űrlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva, az előírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
A pályázatot egy eredeti példányban, a Képviselő-testületnek
címezve kell eljuttatni személyesen a polgármesteri hivatal
titkárságára, vagy ajánlott küldeményként Nyergesújfalu város
Polgármesteri Hivatalának címére.

G.
A pályázatok
benyújtása és
elbírálása

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 1. (csütörtök)
A benyújtott pályázati igényekről a döntést Nyergesújfalu Város
Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. április 29-ei ülésén hozza
meg.
A pályázat értékeléséről minden érintett írásbeli tájékoztatást kap.
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