Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2007. (II.09.) rendelete
a helyi civil szervezetek támogatásáról
Preambulum
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési, kulturális,
oktatási, sport és szociális területen működő, Tahitótfalu székhellyel bejegyzett alapítványok és
egyesületek, valamint jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező szervezetek
(továbbiakban: civil szervezetek) számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt. A
támogatást a civil szervezetek Tahitótfalu közéletét, fejlődését előmozdító céljaik megvalósítására
használhatják fel. A Képviselőtestület a támogatás odaítélésének rendje érdekében a következő
rendeletet alkotja.
1.§
A Képviselő-testület folyó évi költségvetésében egy összeget különít el a civil szervezetek
támogatásának céljára. Az összeg mértékére a Kulturális-, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság tesz
javaslatot.
2.§
A folyó évi költségvetésének elfogadása után az Önkormányzat pályázatot ír ki a
Tahitótfalu székhellyel bejegyzett civil szervezetek számára. A pályázatot a Tahitótfalu Községi
Tájékoztatóban kell megjelentetni.
3.§
(1) A Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során előnyben részesíti a következőket:
rendezvények, összejövetelek, kiállítások, ünnepségek szervezési költségei,
versenyeken való részvétel költségei,
kirándulások költségei (utazás, szállás, étkezés költségei),
hasonló céllal működő szervezetekkel való kapcsolattartás költségei,
meghívott előadók költségtérítése,
a szervezet működését segítő személyek díjazása,
tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, eszközök vásárlása (papír, írószer, kézműves
eszközök és anyagok, fellépő ruha stb.),
 helyiségek bérleti díja; ügyviteli, pénzügyi, postai, informatikai szolgáltatások díjai.








(2) A civil szervezetek pályázatukat a pályázati kiírásnak (1.számú függelék) megfelelően,
pályázati adatlap (2.számú függelék) kitöltésével nyújthatják be.
4.§
(1) A pályázatokat a Kulturális-, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság bírálja el, összeállítja a
támogatandó civil szervezetek listáját, valamint javaslatot tesz a támogatás összegére. Folyó év
április 30-ig a Képviselő-testület dönt a támogatások odaítéléséről.
(2) A pályázatot beadó civil szervezeteket a döntéshozatal után öt munkanapon belül
értesíteni kell a Képviselő-testület döntéséről.
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(3) A pályázatot beadók és a nyertesek névsorát, valamint a támogatás összegét a
Tahitótfalu Községi Tájékoztatóban közzé kell tenni.
5.§
(1) A pályázaton nyertes civil szervezetek a támogatást a támogatási szerződésben
(3.számú függelék) leírt módon, két egyenlő részletben vehetik igénybe. Az első részletet a
támogatás odaítélése után május 15-ig, a második részletet a szervezet tárgyévben végzett
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása után, szeptember 15-ig vehetik igénybe.
(2) A fel nem vett támogatások felhasználásáról a Képviselőtestület rendelkezik.
6.§
A szervezet tárgyévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót folyó év szeptember
15-ig kell a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni. A beszámolónak tartalmaznia kell a civil szervezet
tárgyévben már megvalósított programjainak leírását, illetve a támogatás első részletének
felhasználásáról szóló leírást. A beszámoló be nem küldése esetén a támogatás második része
nem folyósítható.
7.§
(1) A nyertes civil szervezetek a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek a pályázati pénz
felhasználásáról beszámolót készíteni és a Polgármesteri Hivatalban leadni.
(2) A beszámolókat legkésőbb február 28-ig a Kulturális-, Sport- és Idegenforgalmi
Bizottságnak kell elfogadni és arról a pályázót írásban értesíteni.
8.§
A pályázat megszervezéséért és lebonyolításáért a Kulturális-, Sport- és Idegenforgalmi
Bizottság elnöke, a testület határozatának végrehajtásáért a Jegyző a felelős.
Záró rendelkezések
9.§
(1) Jelen önkormányzati rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg a
Képviselő-testület 2/2005 (II.01.) rendelete hatályát veszíti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Tahitótfalu, 2007. február 8.
………………………………
Budai Mihály
polgármester

……………………………..
Tóth János
jegyző

Kihirdetve 2007.02.09-én
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1.számú függelék
Pályázati kiírás
1. A pályázat célja
Tahitótfalu Község Önkormányzata a közművelődési, kulturális, oktatási, sport és szociális
területen működő civil szervezetek számára vissza nem térítendő támogatást nyújt Tahitótfalu
közéletét, fejlődését elősegítő céljaik megvalósításához.
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás
Folyó évben a támogatásra szánt pénzkeret … millió forint.
3. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu székhellyel rendelkező
 alapítványok,
 egyesületek,
 jogi személyiséggel rendelkező szervezetek,
 jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.
Nem nyújthatnak be pályázatot
 pártok,
 önkormányzati fenntartású intézmények,
 közalapítványok,
 azok a civil szervezetek, amelyek A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV. törvény
26.§ d) pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet folytatnak,
 azok a civil szervezetek, amelyek előző évi beszámolóját a Kulturális-, Sport- és
Idegenforgalmi Bizottság nem fogadta el.
4. A pályázati anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban (Tahitótfalu,
Kossuth Lajos utca 4.) vehető át.
5. A támogatási döntés, az elbírálás határideje
A támogatások odaítéléséről a Kulturális-, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság javaslatára a
Képviselőtestület dönt legkésőbb folyó év április 30-ig. A pályázókat a pályázati döntés után 5
munkanapon belül értesítjük az eredményről. A civil szervezetek az elnyert támogatást a
támogatási szerződésben meghatározott módon, két egyenlő részletben vehetik igénybe. (Az első
részletet május 15-ig, a második részletet szeptember 15-ig.)
6. A támogatás formája
A támogatás két részletben kifizetésre kerülő, vissza nem térítendő támogatás, melyet a
támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó
év december 31-ig.
7. A pályázatok beadásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtásának határideje: folyó év április 10., 12.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal (Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.)
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra írják rá: „civil pályázat”.

3

Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 5 munkanapon belül, egy alkalommal van
lehetőség .
A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.
8. További információ
A pályázattal kapcsolatos további információ a Kulturális-, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság
elnökétől, …-tól kérhető a … telefonszámon.

Tahitótfalu Község Önkormányzata

2. számú függelék
Pályázati adatlap
3. A pályázó civil szervezet neve:
Címe:
Postacíme:
Telefon:
Fax:

E-mail:

2. A pályázó civil szervezet működési formája (kérjük aláhúzni):
alapítvány, egyesület, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet
3. A pályázó civil szervezet
adószáma:
számlaszáma:
alakulásának éve:
tagjainak száma:
4. A pályázó civil szervezet felelős vezetője:
A pályázatért felelős személy
neve:
címe:
telefon:

fax:

e-mail:

5. A pályázó civil szervezet költségvetése
A pályázó civil szervezet tárgyévi összes bevétele:
A pályázó civil szervezet tárgyévi összes kiadása:
A bevételekből Tahitótfalu Község Önkormányzatának támogatása:
Az elmúlt három évben az Önkormányzattól kapott támogatás összege:
6. A pályázathoz benyújtandó kötelező mellékletek:
 a pályázó civil szervezet rövid bemutatása (legfeljebb 1 gépelt oldal),
 a pályázó civil szervezet alapító okirata vagy alapszabálya, a bejegyzést igazoló bírósági végzés,
 adott évre tervezett célok, programok felsorolása,
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a pályázó civil szervezet adott évre tervezett költségvetése (külön megjelölve az egyes
pontokban az önkormányzati hozzájárulás tervezett mértékét),
civil összefogással megvalósuló programok esetén a szervezetek együttműködési nyilatkozata.
3.számú függelék
Támogatási szerződés

A szerződés létrejött egyrészről Tahitótfalu Község Önkormányzata (2021 Tahitótfalu, Kossuth
Lajos utca 4.; képviseletében: Budai Mihály, polgármester), másrészről … civil szervezet (címe:…;
képviseletében:…) között.
1. Ezen szerződéssel az Önkormányzat vállalja, hogy a … civil szervezetet … összegű,
vissza nem térítendő támogatásban részesíti céljai megvalósítása érdekében.
2. A szervezet a támogatást két egyenlő részletben kapja meg. Az első részlet a támogatásról
szóló döntés után, legkésőbb május 15-ig vehető igénybe.
3. A szervezetnek szeptember 1-ig a tárgyévben megtartott programjairól beszámolót kell
készítenie, amelynek elbírálása után a támogatás második részletét szeptember 15-ig
veheti igénybe.
4. A civil szervezet az elnyert támogatási összeget folyó év december 31-ig köteles
felhasználni.
5. A szervezetnek következő év január 31-ig a tárgyévben megtartott programjairól és a
pályázati összeg felhasználásáról beszámolót kell készítenie.
Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakkal egyetértenek, azokat elfogadják.

Kelt:…

……………………………………………
Tahitótfalu Község Önkormányzata
képviseletében: Budai Mihály, polgármester

…………………………………………
civil szervezet
képviseletében:
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