
PÁLYÁZATI KIIRAS  
Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet 

civil szervezetek támogatására 

Velence Város Önkormányzata pályázatot ír ki az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 
szerinti civil szervezet részére. 

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letöltheti a www.velence.hu 
oldalon, vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal ( 2481.Velence, Tópart u. 26. ) Pénzügyi 
osztályon. 

1. A pályázat célja 
A pályázat a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az 
önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok 
hatékonyabb ellátása. 

2. Velence Város Önkormányzat a rendelkezésre álló keretösszeget az arra érdemes 
pályázatok között osztja szét. 

3. A támogatott tevékenységek 

a) egészségmegőrzés,   betegségmegelőzés,   gyógyító-,   egészségügyi   rehabilitációs 
tevékenység, 

b) egyházi ingatlanok felújítása 
c) önkormányzat által fenntartott nevelés és oktatás intézménybe járók utaztatása 
d) kulturális tevékenység, 
e) kulturális örökség megóvása, 
f) műemlékvédelem, 
g) állatvédelem, 
h)        környezetvédelem, 
i)         gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
j)       sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 
k)       közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa 

elhárítás, 
l)         velencei lakosok közérdekű tájékoztatás 
m)       helyi klubok 

4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke 

4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája: 
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt 2014. május 1. és 2015. április 30. közé 
eső időszakban elszámolt működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez 
kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A 
pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók 
el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az 
elszámolás részletes szabályai a 5/2011.(II.21) számú A társadalmi szervezetek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló rendelet 9.§-a szerint. 

 



4.2. Egyéb feltételek: 

Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be. 
 
5. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Velence Város Önkormányzata által erre a pályázati 
célra kiadott pályázati Adatlapon nyújtható be. A pályázati dokumentációt a pályázati 
kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden 
kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani. Ha a 
határidő utolsó napja munkaszüneti-, ünnep-vagy szabadnapra esik, a határidő csak az azt 
követi legközelebbi munkanapon jár le. 

A pályázatban papír alapon kell benyújtani az alábbi dokumentumokat: 

1. Pályázati Adatlap 
2 a. A beadáskor hatályos alapító okirat, cégkivonat másolata 
 b. A pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által hitelesített, 30 napnál 

     nem régebbi másolata 
c. Közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szervezeteknek a pályázat benyújtását 

megelőző évről szóló közhasznúsági jelentés, illetve ennek hiányában azonos 
adattartalmú dokumentáció 

Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatásban, melynek során az a) és c) 
pontokban megjelölt dokumentumokat egy éven belül már benyújtotta és abban az előző 
támogatás óta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentumok benyújtása - pályázó 
írásbeli kérésére - mellőzhető. 
              
A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, zárt borítékban vagy csomagban 
kell benyújtani. A borítékra rá kell írni „Velence Civil Szervezetek Támogatása 2013." 

Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai 
Bélyegző dátumát vesszük figyelembe! 

Beadási határidő: 2014. március 20. 

A beadás helye: 
A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni: 

Polgármesteri Hivatal 2481. 
Velence, Tópart u. 26. 

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen: 

Polgármesteri Hivatal 
2481. Velence, Tópart u. 26. 

Pénzügyi osztály 
 
 
 
 
 
 
 



6. A formai bírálat szempontjai: 
A papíralapú pályázat esetén: 

a) postára adás -vagy személyes benyújtás dátuma, 
b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége, 
c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége, 
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága 
e) a hivatal pénzügyi osztályának igazolása az előző pályázatról való elszámolás 
helyességéről 

 
7. A pályázatok elbírálása 

A beérkezett pályázatok elbírálása az 5/2011(11.21.) önkormányzati rendelet 8 § (1) pontja 
szerint. 

 
8. Az elbírálás határideje 
2014. április 15. 
 

9.  Pályázók döntést követő kiértesítése 

A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 
pályázatok beérkezési határidejét követő 30 napon belül javaslatot tesz a Képviselő-
testületnek, majd a döntéséről 8 munkanapon belül az érintettet írásban értesíti. 

10. Szerződéskötés 

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza: 
a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét, 
b) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését, 
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét, 
d) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét, 
e) a   kedvezményezett   nyilatkozatát   a   támogatás   felhasználásával   kapcsolatos 

beszámolási kötelezettség tudomásulvételéről, 
f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás 

rendeltetésszerű  felhasználásának  a  Polgármesteri  Hivatal   által   ellenőrzéssel 
megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez. 

A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 
90 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés. 

11. A támogatás folyósítása 

A támogatási szerződés aláírását követően az önkormányzat a támogatás összegét a 
támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint átutalással fizeti ki. 

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a 
gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. A beszámoló 
elfogadásáról vagy elutasításáról a Bíráló dönt. 



Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegéről, a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőig (április 30.) nem, vagy nem a meghatározott módon tesz eleget, úgy 
a már a következő időszakra szóló kiírt és eredményesen elbírált pályázat tekintetében 
jogvesztést von maga után. 

Az elszámolásnál az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló  2011. évi CLXXV törvény 73. §-nak (1) bekezdésének is 
eleget kell tenni. 

Velence Város Önkormányzata 



szám:  ________  
nem a pályázó tölti ki 

/2014 

Pályázati adatlap a 
2014 évi támogatás elnyeréséhez 

Pályázó főbb adatai: 

Megnevezés: 

Székhely: Település: 

 

Irányítószám: utca, házszám: 

 

Telefon: Fax: 

e-mail cím: 

Honlap cím 

Szervezet működési formája (alapítvány,egyesület,kft,kht,egyéb,stb) 

Adószám: 

Bankszámla szám: 

Vezető személy neve: 

Pályázatért felelős személy neve: 

elérhetősége: 

Igényelt támogatás összege Ft 

Kifizetés ütemezése (egyszeri, havi, igény szerint, stb) 

Pályázati cél bemutatása: 

Velence, 
ph cégszerű aláírás 

(nevet nyomtatott nagybetűkkel is ki kell irni!) 



 


