PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kunszentmárton
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(Kunszentmárton,
Köztársaság tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a civil szervezetek és közösségek részére az
alábbi feltételekkel:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 17. 12 óra
A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: 2018. április 26. 13 óra
A pályázatokat a Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi,
Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottságához címezve kell benyújtani, írásban, zárt
borítékban.
A pályázatok beadásának helye:
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Titkársága
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: 600.000 Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Pályázatot nyújthat be Kunszentmártonban működő, bíróság által nyilvántartásba vett civil
szervezet, amely az által szervezett, – bárki által látogatható – rendezvényének megtartásához
kér támogatást.
A benyújtandó pályázat kötelező elemei:
a) pályázati adatlap és nyilatkozat (1. és 2. számú melléklet)
b) a támogatandó rendezvény leírása, programterv (maximum 1 oldal)
c) a támogatandó rendezvény költségvetés tervezete
Egy szervezet maximum 2 rendezvényre nyújthat be pályázatot.
A pályázatokat az Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság javaslata alapján
a Képviselő-testület bírálja el várhatóan a 2018. április 26-ai testületi ülésen.
A nyertes pályázókkal a támogatás folyósításáról és elszámolásáról az Önkormányzat
támogatási szerződést köt. A támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben
meghatározásra kerülő időpontig, de legkésőbb 2018. december 31-ig el kell számolni. Az
elszámolás keretében a rendezvény szakmai összefoglalóját, a támogatás összegéről szóló
kitöltött elszámoló lapot és a számlák hiteles, záradékolt másolatát kell megküldeni a
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztályának.
A pályázati kiírást meg kell jelentetni a helyi írott és elektronikus sajtóban, az önkormányzat
honlapján, valamint a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. A
Pályázati adatlap és a Nyilatkozat formanyomtatványai a www.kunszentmarton.hu/palyazatok
weboldalról tölthetők le.
A Képviselő-testület fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására

Kunszentmárton Város Önkormányzata
1. számú melléklet
PÁLYÁZATI ADATLAP
civil szervezetek 2018. évi támogatásához

Szervezet neve
Székhelye
Levelezési címe
Adószáma
Nyilvántartási száma
Bankszámlaszáma
Vezető neve, telefonszáma

A pályázott rendezvény(ek)
megnevezése, időpontja, helyszíne

A rendezvény(ek) teljes költsége:
Pályázott összeg:

Az adatlaphoz csatolni kell:
- A rendezvény(ek) leírása, programterv (rendezvényenként 1 oldal),
- a rendezvény költségvetése (rendezvényenként 1 oldal)
Kunszentmárton, 2018. ………………………

P.H.

……………………………………
vezető aláírása

2. számú melléklet
NYILATKOZAT
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(továbbiakban Knyt.) 6. §-ában foglaltak szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányáról
Természetes személy kedvezményezett:
 neve:
 lakcíme:
 születési ideje és helye:
Gazdasági társaság kedvezményezett:
 cégneve:
 székhelye, cégjegyzékszáma:
 adószáma:
 képviselőjének neve:
Egyéb szervezet kedvezményezett:
 neve:
 székhelye:
 képviselőjének neve:
 nyilvántartásba vételi okiratának száma:
 a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a kedvezményezettként megjelölt szervezettel szemben a
Knyt. 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (a megfelelőt aláhúzni)
1. nem áll fenn, vagy
2. fennáll az …pont alapján;
A Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség (a megfelelőt aláhúzni)
1. nem áll fenn, vagy
2. fennáll az …pont alapján.
Az érintettség vagy összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása: ………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Nyilatkozom arról, hogy a Knyt. rendelkezéseinek eleget téve érintettségemmel kapcsolatban, illetve
összeférhetetlenségem
megszüntetése
érdekében
az
alábbiak
szerint
intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………….
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem rendelkezek központi és helyi
adótartozással továbbá nem állok csőd- és felszámolási eljárás, illetve végrehajtási eljárás hatálya alatt.
Amennyiben a támogatási szerződés hatálya alatt adótartozás miatti végrehajtási eljárás, végrehajtási-,
csőd- illetve felszámolási eljárás indul ellenem, köteles vagyok azt haladéktalanul írásban bejelenteni a
Támogató szervnek.
Kelt: ……………………………………
aláírás/cégszerű aláírás

