
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Törtel Község Önkormányzata a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2016. (III. 03.) 

önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet helyi civil szervezetek részére. 

 

A pályázat célja 

1. célterület: a helyi civil szervezetek működési célú kiadásaihoz történő hozzájárulás. 

2. célterület: a helyi civil szervezetek által szervezett (közcélú) évfordulók, rendezvények, 

valamint az általuk megvalósítandó fejlesztések támogatása  

 

A támogatottak köre 

1. Pályázatot nyújthatnak be azon civil szervezetek, amelyek a 2011. évi CLXXXI. 

törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vételre kerültek, székhelyük Törtel 

község közigazgatási területén található. Nem nyújthatnak be pályázatot pártok, illetve 

pártok helyi alapszervezetei.  

2. Pályázatot nyújthatnak be az 1. pontban meghatározott civil szervezetek a 2. célterületre 

közösen, amennyiben a pályázat céljának megvalósítására egymással együttműködési 

megállapodást kötnek.   

 

A pénzügyi támogatás általános feltételei: 

a) a szervezet rendelkezik hatályos bírósági végzéssel a szervezet bejegyzéséről, 

b) a pályázónak nincs lejárt köztartozása, 

c) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt, 

d) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés 

megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás, 

e) a pályázó rendezvényein Törtel Község Önkormányzatát támogatóként tünteti fel. 

A pályázat kötelező formai elemei  

A pályázat részeként benyújtandó a „Pályázati Adatlap” (átvehető a Polgármesteri Hivatal 

Kabinet Irodájában), valamint a kötelezően csatolandó mellékletek: 

a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra, vagy a működési kiadásokra vonatkozóan, 

b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása, 

c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt, 

d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben 

tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás, 

e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázathoz mekkora önerővel 

rendelkezik, 

f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Törtel Község Önkormányzatát a 

rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel, 

g) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú 

jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, 

h)  bírósági végzés a szervezet bejegyzéséről 



 

A támogatás mértéke 

 

Az egy pályázaton belül elnyerhető támogatás maximális mértéke: 

 

1. az 1. és 2. célterület esetén – amennyiben a civil szervezet egyedül pályázik – 300.000 

Ft,  

 

2. a 2. célterület esetén – amennyiben civil szervezetek közösen pályáznak – 450.000 Ft. 

 

A támogatás intenzitása maximum 100 %.  

 

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azon szervezetek, amelyek önerő biztosítását 

vállalják, a benyújtója hosszabb ideje működik, több programot rendez, a programon többen 

vesznek részt, a résztvevőkön belül magasabb a helyi lakosok aránya. 

 

A felosztásra rendelkezésre álló költségvetési forrás: 1.800.000 Ft   

 

 

A támogatás felhasználása 

 

Pályázni lehet 

 

az 1. célterület esetén: a működéshez kapcsolódó bérleti díjak, közüzemi díjak, szakértői díjak, 

utazási költségek, szállás és étkezési díjak, valamint anyag és eszköz beszerzések 

finanszírozására. 

 

a 2. célterület  esetén: a pályázó által megtartani kívánt rendezvénnyel, illetve megvalósítani 

kívánt fejlesztéssel szorosan összefüggő, ahhoz kapcsolódó bármely – számlával, vagy 

számviteli bizonylattal igazolható – kiadás fedezésére. 

 

A támogatást kizárólag a pályázatban megjelölt célra lehet felhasználni! 

 

 

A pályázatok benyújtása, elbírálása és az elszámolás  

A pályázatok benyújtási határideje: A pályázatok egész évben benyújtható, de legkésőbb 2017. 

november 20-ig. Egy pályázó egy évben maximum két pályázatot nyújthat be, benyújtási 

alkalmanként egyet. 

A pályázatokat egy eredeti példányban, papír alapon, postai úton kell benyújtani Törtel Község 

Polgármestere részére (2747 Törtel, Szent István tér 1.). A pályázatoknak a benyújtási határidőn 

belül postára kell kerülni, melynek igazolására a postai bélyegző számít mérvadónak. 

Amennyiben a megadott határnap munkaszüneti napra esik, úgy a határnapot követő 

első  munkanap 16 óráig lehet a pályázatokat postára adni. 

Hiánypótlásra egy alkalommal, a benyújtásra rendelkezésre álló határidőt követő 5 napon belül 

van lehetőség! 



A benyújtott pályázatokat Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a 

benyújtási követő 30 napon belül. A döntést követő 5 napon belül a polgármester az 

önkormányzat nevében eljárva támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. A támogatás 

pályázó részére történő kifizetése a támogatási szerződés aláírását követően történhet meg. 

A pályázó részére megítélt támogatás elszámolásával kapcsolatos szabályokat, valamint a 

támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén alkalmazandó szankciókat Törtel Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2016. 

(III. 03.) önkormányzati rendelete 13-14. §-a tartalmazza. 

 

               Törtel Község Önkormányzata 

 

 

 


