Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat
költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére
1. Támogatási cél:
Pályázat alapján a civil szerveztek részére támogatás nyújtható
a) a működési kiadásaik finanszírozásához,
b) a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,
c) hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások
fedezéséhez.
2. Támogatási keretösszeg: 3.952.440 Ft
3. Az igényelhető támogatás mértéke: 3.952.440 Ft (civil szervezetek mindösszesen)
4. Pályázatot nyújthat be:
A Nyirád község közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.
5. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 1.
melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt
kell benyújtani Nyirád község polgármesteréhez címezve, az átvételt személyesen igazoltatva,
vagy ajánlott postai küldeményként.
Amennyiben az elfogadott pályázat költségvetését módosítani kívánja a támogatásban
részesült szervezet, azt jóváhagyás céljából előre kérelmeznie kell a módosítási kérelem
nyomtatvány kitöltésével.
A pályázati adatlap és a módosítási kérelem beszerezhető a Nyirádi Közös Önkormányzati
Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal), vagy letölthető a www.nyirad.hu internetes honlapról.
6. Kötelező mellékletek:
a) a civil szervezet törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat
száma;
b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának
a szervezet vezetője által hitelesített másolata;
c) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása nincs;
d) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott
eljárás ellene nincs folyamatban;
e) a szervezet 2017. évi költségvetése;
f) a pályázat kötelező költség eleme a falubusz használatának kalkulált költsége 40 Ft/km
önköltségi átalánnyal számolva;
g) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági
igazolás (amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll
rendelkezésre, a pályázó köteles adott év május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a

támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként került
rögzítésre);
h) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Nyirád Község Önkormányzatát a
rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel.
Amennyiben a pályázó az előző években már benyújtotta az a), b) pontokban előírt
dokumentumokat, akkor a pályázati adatlapon csupán nyilatkozni kell, arról, hogy a
korábbiakhoz képest azok tartalmában változás nem történt.
7. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 22. 12,00 óra.
Hiánypótlásra a felszólítást követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség. A pályázati
kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelen.
8. A pályázat elbírálása
A benyújtott pályázatokat a polgármester véleményezi, a támogatás odaítéléséről a Képviselőtestület dönt a pályázat benyújtását követő soros ülésén.
A Képviselő-testület csak olyan kezdeményezést támogat, amely szerepel a pályázó alapító
okiratában meghatározott célok között.
Az elbírálás szempontjai:
a) a formai követelményeknek való megfelelés (kötelező dokumentumok, nyilatkozatok
mellékletek megléte),
b) a költségvetés realitása, arányossága,
c) a pályázati cél a nyirádi lakosság milyen széles körét érinti.
A pályázat eredményéről a döntést követő 15 napon belül a pályázók írásban értesítést
kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg
tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.
9. A pályázati támogatás igénybevétele:
A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat támogatási szerződést köt, melyet
követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél
Nyirád község hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés
aláírását követő 15 napon belül.
A támogatásokra elfogadott előirányzatot az önkormányzat a likviditási helyzetétől függően
több részletben is folyósíthatja.
10. A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:
A támogatás kifizetésére, elszámolására az önkormányzati rendeletben és a támogatási
szerződésben meghatározottak az irányadók.
A pályázó a rendezvényein Nyirád Község Önkormányzatát támogatóként tüntette fel.
A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számadást köteles adni a támogatási
szerződésben megjelölt határidőig és módon. A számadást a Hivatal jegyzőjéhez kell
benyújtani, aki a számadást a jogszabályi előírások alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés
eredményéről a támogatott szervezet írásban értesítést kap.
11. Konzultáció
A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget a polgármester biztosít ügyfélfogadási
időben, személyesen.

12. Záradék:
A pályázati kiírást Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2017.(II.23).
határozatával hagyta jóvá.
Nyirád, 2017. február 24.

