Pályázati felhívás
2020. év
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Madocsa
községben székhellyel rendelkező és működő civil szervezetek részére 2020. évi vissza nem
térítendő önkormányzati támogatásra.
A pályázat célja: A Madocsa község területén működő civil szervezetek közösség érdekében
végzett közcélú tevékenységének, működésének támogatása.
A pályázat tartalmi elemei:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a támogatást kérő nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét, a bírósági
nyilvántartásba vétel számát,
2. a támogatást kérő számlaszámának megjelölését,
3. az elérni kívánt támogatási cél leírását,
4. az igényelt támogatás összegét, költségnemenkénti részletezését, megjelölve a
támogatási cél megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,
5. a támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
6. nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,
7. a támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem
kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a cél megvalósításához,
ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell,
8. a támogatást kérő nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok
kezeléséhez, valamint Madocsa község honlapján történő közzétételéhez hozzájárul,
9. a köztartozásokról szóló nyilatkozatot,
10. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági
igazolást, hatályos alapító okiratot,
11. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben (továbbiakban: Knyt.) meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve
érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot,
12. a pályázó nyilatkozatát a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve,
érintettség fennállásának vagy hiányáról,
13. a pályázó közzétételi kérelmét a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.
A pályázat benyújtására jogosult: az a Madocsa településen működő, a bíróság által
bejegyzett, madocsai székhellyel rendelkező jogi személyiségű civil szervezet, amelynek
nincs az önkormányzat felé fennálló, lejárt elszámolási kötelezettsége.
A pályázati nyomtatvány elérhetősége, igénylésének módja: A pályázat az államháztartáson
kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 1/2016. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1.
függelék szerinti nyomtatványon nyújtható be, amely elérhető az önkormányzat hivatalos
oldalán: www.madocsa.hu, vagy személyesen a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal
Madocsai Kirendeltségénél (7026 Madocsa, Fő u. 24.) igényelhető.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: a pályázat benyújtását megelőző évben kiállított
bírósági igazolás.
A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázati adatlapot 1 db eredeti, aláírt példányban
kell benyújtani személyesen vagy postán: 7026 Madocsa, Fő u. 24. Önkormányzati Hivatal
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 31.
A pályázat elbírálásának rendje, határideje: A kérelmekről a Képviselő-testület - előzetes
Pénzügyi Bizottsági véleményezés után - a pályázati határidőt követő 30 napon belül dönt.
Az eredményről történő értesítés módja, határideje: A döntésről a polgármester a pályázót 3
napon belül írásban értesíti.
A pályázati támogatás igénybevétele: a támogatásban részesített szervezettel az
Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés elemeit a Rendelet
tartalmazza.
A pályázati támogatás elszámolásának rendje: A támogatás kifizetésére, elszámolására a
támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.
Madocsa, 2020. február 14.

Baksa Ferenc s.k.
polgármester

