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PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 
 

Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 4/2018. (IV.3.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázatot hirdet a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek, egyéb szervezetek, egyházak, 
közösségek Civil Keretből történő pénzügyi támogatására 

 

1. A pályázat célja: a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei, civil 
szervezetek, egyéb szervezetek, egyházak, közösségek által végzett önkormányzati feladatok 
megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a 
környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság 
művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása, egészségének megőrzése, közösség építése 
érdekében végzett tevékenység támogatása. 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1.500.000 Ft. 

3.  Támogatottak köre:  

• Tápióság Község közigazgatási területén székhellyel rendelkező, vagy a község érdekében 
tevékenységet végző nem helyi székhellyel rendelkező, folyamatosan működő, az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó egyesületek és 
alapítványok, szervezetek, továbbá a községben székhellyel rendelkező közalapítványok, 
egyházak. 

• Nem részesülhetnek támogatásban politikai pártok, munkaadói és munkavállalói 
érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek, gazdasági társaságok. 

• Nem részesíthető pénzügyi támogatásban: 
a) az a pályázat, amely a 4/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. 

§ (5) bekezdése szerint érvénytelennek minősül, 
b) az a pályázó, amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem 

megfelelően számolt el, illetőleg azt a támogatási szerződésben jóváhagyott céltól eltérően 
használta fel,  

c) az a pályázat, amely a pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott; 
d) az a pályázat, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van; 
e) az a pályázat, amely egyéb módon nem tett eleget a Rendeletben, illetőleg a támogatási 

szerződésben foglaltaknak. 
• Nem nyújtható támogatás a civil szervezetnek, ha azt üzleti, gazdasági célú tevékenységre 

kívánja felhasználni. 
 

4. A pályázat benyújtása: 

A pályázatot a Rendelet 1. melléklete szerinti – hiánytalanul kitöltött – támogatási kérelem 
adatlapon kell benyújtani a következő mellékletekkel: 

a. más forrásból elnyert pályázat önerejének vagy utófinanszírozott pályázat 
előfinanszírozásának biztosításához kért támogatás esetén az elnyert pályázati 
támogatásról szóló döntés vagy aláírt szerződés hitelesített másolata, 

b. közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről, amennyiben az fennáll. 
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A pályázat elkészítésénél kérjük figyelembe venni az alábbiakat: 
 

• Támogatás személyi jellegű kiadásokra nem igényelhető; közműdíjak, illetve szolgáltatási 
díjak fizetésére pedig csak a dokumentáltan a pályázó tulajdonában vagy használatában 
álló, a támogatási kérelemben megjelölt cél megvalósítását szolgáló ingatlanok, eszközök 
vonatkozásában igényelhető támogatás. 

• A támogatásból nem elszámolható költségek köre: alkohol és dohánytermék, bér és járulék 
megfizetések, megbízási díjak, adófizetési kötelezettségek a nem közhasznú tevékenység 
miatt, bírságok, pótlékok.  

A fentiek szerint elkészített pályázatot Halasi Anita polgármesternek címezve, zárt borítékban 
2019. március 21-én 16.00 óráig a Tápiósági Polgármesteri Hivatalba (2253 Tápióság, Bicskei u. 
3.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Civil 
Keretre”.  

 
5. Elbírálás határideje: 2019. március 28-i képviselő-testületi ülés. 
 
6. Elszámolás:     

 
A pályázó a kapott pénzügyi támogatás felhasználásával köteles elszámolni legkésőbb 2020. 
január 31. napjáig. Az elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani. 
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. 

Az elszámolási kötelezettség a Rendelet 3. melléklete szerinti, a támogatás felhasználásáról szóló 
beszámoló adatlapnak a Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtásával teljesíthető, melyhez 
csatolni kell 

a) a számviteli bizonylatok hitelesített másolatait, 
b) más forrásból elnyert pályázat önerejének vagy utófinanszírozott pályázat 

előfinanszírozásának biztosításához kért támogatás esetén a pályázati cél megvalósulását 
igazoló okirat hitelesített másolatát. 

A szakmai beszámoló kötelező tartalmi elemeit a Rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 

 
Tápióság, 2019. február 28. 

 
 
 
   Halasi Anita s.k.  
      polgármester  
 
 
 
 


