PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tájékoztatni szeretném Önt, hogy a 20/2014.(VII. 21.) számú a civil szervezetek támogatási
rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján a civil szervezetek a tavalyi évhez hasonlóan
idén is pályázhatnak egyszeri támogatásra Etyek Nagyközség Önkormányzatánál. A rendelet
értelmében civil szervezetnek minősül mindazon szervezet, mely a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
alapján Magyarországon nyilvántartásba vett, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
hatálya alá tartozó civil szervezet, ide nem értve a sportegyesületet, sportkört.
Etyek Nagyközség Önkormányzata a civil szervezetek támogatására az éves költségvetésben
erre a célra elkülönített összegből támogatást nyújt az alábbi célokra:
a) olyan szervezetek működésére, amelyek tevékenysége szélesebb körben is segíti
közösségek kialakulását, egyes, önkormányzati feladatok ellátását;
b) helyi szervezetek olyan rendezvény szervezésére, amelyek szakmai célokon túl a
község hírnevének erősítését szolgálják;
c) közművelődés területén olyan alkotó folyamatok támogatására, melyek szélesebb körű
alkalmazására is lehetőséget teremtenek;
d) művészeti értékű községi kiadványok, rendezvények támogatására,
e) az egészséges életmód elterjesztése, kockázati tényezők visszaszorítására ösztönző
akciók, tevékenységek támogatására;
f) szociális ellátó rendszer egyéb eszközeivel nem kezelhető szociális problémák
megoldására,
esélyegyenlőségek
mérséklésére
irányuló
kezdeményezések
támogatására.
Tájékoztatom, hogy támogatás csak pályázás útján vehető igénybe, a pályázat kizárólag a
rendelet 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapon nyújtható be (az abban
meghatározott mellékletek csatolásával) a Képviselő-testülethez, minden év április 15.
napjáig! Hiánypótlásra egy alkalommal, a pályázat leadásától számított öt napon belül van
lehetőség. A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület által történik május 31. napjáig.
A pályázatot elbíráló testületi döntésről a jegyző – a döntést követő 15 napon belül - a
pályázót a határozat kivonatának megküldésével értesíti. Amennyiben a pályázó a
támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés
megkötésének tervezett időpontjáról is.
Továbbá felhívom szíves figyelmét, hogy a rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a pályázó a
támogatásra biztosított összeg felhasználásáról a támogatott cél megvalósulását követő 90
napon belül, legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a pályázat célja szerint illetékes
állandó bizottságnak köteles elszámolni.

