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Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(VII.13.) sz.
önkormányzati rendelete szabályozza a civil szervezetek támogatásának rendjét. Az
önkormányzat pénzügyi támogatást biztosít Balatonboglár Városi Önkormányzat
közigazgatási területén működő, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján a
civil szervezetek rendezvényeire és működésére. A támogatás céljára
felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési
rendeletben állapítja meg.
A támogatás odaítélésének feltétele, hogy az előző évi támogatásról a rendelet
szerint elszámoljon a civil szervezet. A 2016. évi pályázatok elszámolását az
érintettek 2017. január 31. napjáig benyújtották a Pénzügyi Osztály számára.
A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott
összeg terhére a képviselő-testület ír ki pályázatot és dönt a rendelkezésre szánt
keretösszeg odaítéléséről.
A pályázati támogatási rendszer feltételeiről és az elbírálási feltételekről a rendelet
részletesen rendelkezik. A pályázat meghirdetését követően 20 nap a pályázat
benyújtási határidő. Várhatóan a 2017. évi költségvetési rendelettel (melyben a
támogatás céljára felhasználható előirányzat összegének meghatározására sor
kerül) egy időben dönt a Képviselő-testület a pályázat kiírásának feltételeiről.
A rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a beérkezett pályázatokat a Humán Bizottság
bírálja el.
A sikeres pályázókkal a Balatonboglár Város Önkormányzata támogatási szerződést
köt.
Az előző év gyakorlata alapján szükséges dönteni a pályázatok, valamint ezek
mellékleteinek meghatározásáról.
Mellékletek:
- 2017. évi pályázati felhívás
- Pályázati lap
- Nyilatkozat

HATÁROZATI JAVASLATOK
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2015.(VII.13.) sz.
önkormányzati rendeletet alapján elfogadja a2017. évre vonatkozó pályázati lapot
mellékleteivel együtt. A beérkezett pályázatokat a Humán Bizottság bírája el.

Balatonboglár, 2017. február 15.

Mészáros Miklós
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(VII.13.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatási rendjéről és a 2017. évi költségvetési rendelete alapján

a Balatonbogláron működő civil szervezetek 2017. évi támogatására
Balatonboglár Városi Önkormányzat pályázatot hirdet Balatonboglár közigazgatási területén
működő, bíróság által nyilvántartásba vett civil szervezetek 2017. évi működési -, és közérdekű
programjainak támogatására.
1. A pályázók köre:
Bíróság által bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok balatonboglári
székhelyű, vagy balatonboglári lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez
kéri a támogatást)
2. A pályázat feltételei:
Amennyiben a pályázó 2016. évben önkormányzati működési támogatásban részesült, az arról
szóló, hitelesített számlamásolatokkal és bizonylatokkal történő pénzügyi és szakmai
elszámolását benyújtotta a 2017. január 31-ig a Balatonboglári Városi Önkormányzat részére.
A pályázónak nincs köztartozása.
A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és a szükséges mellékletek csatolása.
Az önkormányzati támogatás csak 2017. évben, a szakmai programok megvalósításával
kapcsolatban keletkezett költségekre használható fel.
3. A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2017. március 8.1
A pályázati adatlapokat a szükséges mellékletekkel együtt, zárt borítékban az alábbi címre
kérjük eljuttatni: Balatonboglár Városi Önkormányzat, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.

Balatonboglár, 2017. február 15.

Mészáros Miklós
polgármester
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14/2015.(VII.13.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) a pályázatok benyújtási határideje a meghirdetéstől számított 20 nap.

PÁLYÁZATI ADATLAP A BALATONBOGLÁRI CIVIL SZERVEZETEK
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
A pályázó szervezet
Neve:
Címe:
Bírósági nyilvántartási száma:

Képviselő neve
tisztsége:
címe:
telefon
e-mail:
A szervezet bírósági bejegyzésének
Dátuma:
száma:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Egyesület esetén
tagjainak száma:
A tagok korcsoport szerinti megoszlása:

fő
14 év alatti:
14-18 év közötti
18-34 év közötti:
35-65 év közötti:
65 év feletti:

Az igényelt támogatás
összege:

Ft
..................

saját forrás összesen
- ebből önkéntes munka értéke
- rendelkezésre álló pénz
- egyéb

Kötelező mellékletek:
- a szervezet alapszabályának / alapító okiratának másolata,
- nyilatkozat az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak hiányáról,
- az előző évi működési mutatószámok ismertetése,
- a tárgyévi tervezett költségvetés a bevételek és kiadások bemutatásával (külön megjelölve a bevételnél az
igényelt önkormányzati támogatás összegét),
e) a tárgyévei szakmai tevékenység ismertetését, melynek tartalmaznia kell:
- a szervezet vállalt céljainak, tevékenységének ismertetését,
- az előző év munkájának bemutatást és rövid szakmai értékelést
- a szervezet önkormányzattal való együttműködésének formáit.
f) a szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló másolat
g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása arról, hogy a szervezetnek nincs köztartozása.

Balatonboglár, 2017. ............... hónap ...........nap

P.H.

...................................
(cégszerű aláírás)

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
Pályázó szervezet neve:
Székhelye:
Felelős vezető neve:
Nyilvántartásba vételi okirat
száma:
Nyilvántartásba vevő szerv
megnevezése:

Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 2
1. nem áll fenn
2. fennáll az …. pont alapján

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség3
nem áll fenn
fenn áll az …pont alapján

(aláhúzással jelölendő)

(aláhúzással jelölendő)

2
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként
közreműködő vagy dötéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)8 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f)9 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az
egyházi jogi személy,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett
párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi
önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

3
8. § (1) Ha a pályázó a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)15 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)–c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerinti intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem:

Balatonboglár, 2017. …………….. hónap .. nap
PH.

...........................
cégszerű aláírás

[1] megjegyzést írt:

