Felhívás
Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Civil szervezetek számára kiírt támogatási
keret címmel 2019. évre vonatkozóan.
Felosztható keret: 300.000_- Ft

Támogatás célja:

A szervezetek 2019 évi működé 'nek támogatása, mind eszköz és infrastruktúra, mind
humáneröforrás tekintetében melyek elősegítik a szervezet fejlödését, működését.

Pályázók köre:

A ravazdi székhelyű civil szervezetek, amelyeket a Györ-Moson-Sopron Megyei Bíróság jogerősen
nyilvántartásba vett és az alapító okiratuknak, illetve az alapszabályuknak megfelelöen ténylegesen
működnek. tevékenységüket Ravazdon fejtik ki, köztartozásuk nincs, csődeljárás nem folyik
ellenük, az önkormányzattól előzetesen elnyert nonprofit támogatásról elszámoltak.

Nem nyújthatnak be pályázatot:
- Közte, úletek
üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított gazdasági társaságok, valamint azok
a nonprofit szervezetek, amelyek ilyen gazdasági társasággá alakultak át
Tanácsok
Pártok
Munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek
Közalapítványok.
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2019. január 1. és 2019. december 31. között keletkező működési, és
ugyanezen időszakban a működéshez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzési, illetve programok,
rendezvények költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.
A pályázatban csak a fenti id"szakra vonatkozo számlák számolhatók el, melyek pénzügyi
teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
A támogatás önmagában nem lehet a működés kizárólagos forrása (a szervezetnek legalább

50%—os

önrésszel, - melybe beszámítható a természetbeni juttatás

rendelkeznie),

—

vagy egyéb forrással kell

A benyújtás módja:

kérelem magyar nyelven. kizárólag az Önkormányzat által erre a pályázati célra kiadott adatlapon
nyújtható be, amely sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A dokumentációt a
kiírásnak megfelelően hiánytalanul (a formanyomtatvány minden kérdésére választ adva), és az
egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani.
A formailag hibás, nem megfelelő pályázatok nem kerülnek automatikusan elutasításra; Az
Önkormányzat az értesítéstől számított 10 napos hiánypótlási határidőt biztosít.
A

A

pályázat kötelező mellékletei:
1.

A szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló kivonat

2,

Az előző évről szóló számviteli beszámoló egyszerű fénymásolata. A számviteli beszámoló
kötelezö tartalma: 2018. évi mérleg és eredmény-levezetés, kiegészítő melléklet.
Az _,összefe'rhetetlenségll-i nyilatkozat (L: 2007.e'vi CLXXXI. törvény)

3.

Beadási határidő: 2019. augusztus 2].
A beadás helye: Ravazd Község Önkormányzata
9091 Ravazd, Országút 119/a

Bírálati szempontok:

'

A szervezet hatékonysága, celja (önsegíte's, kölcsönös segítés, közjó—szolgálat, közösségi

'

A szervezet előző évi társadalmi aktivitása és 2019. évi tervei

érdekvédelem, közérdek)

Együttműködés más szervezetekkel, intézményekkel.
A szervezet az előző két évben az önkormányzattól kapott pénzbeli támogatással megfelelően
elszámolt.
Az igényelt támogatás összhangban áll a megfogalmazott szükségletekkel.
A szervezet egyéb támogatói köre
A pályázati adatlap letölthető a honlapról, illetve átvehető a Hivatal lrodáján,
A beérkezett pályázatok támogatásáról a pályázati határidő elteltét követő 30 napon belül a

Képviselő testület dönt.

Az Önkormányzat a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2020. január 31—ig elszámolást kér,
amelymek feltételeiről a nyertes pályázókkal a támogatás átutalását megelőzően az Önkormányzat
szerződést köt.
Az Önkormányzat Visszavonja a támogatástl amennyiben az nem a pályázatban leirt célokra
fordítódik, illetőleg akkor, ha a pályázó ajelzett határidőig nem számol el.

A

x

/

vig/A_

,/./ÁLl1——
Feketéné Varga Mária
polgármester

KÉRELEM ADATLAP
Ravazd Község Önkormányzata által Civil szervezetek számára kiírt Támogatási Keretből
elnyerhető támogatáshoz
Kérjük alvas-hatóan, kizárólag nyomtalan nagybetűkkel, irógéppel vngr xzáml'lo'géppel kilő/leni]
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Pályázó szervezet neve:

Adószám:

*

Pályázó számlaszáma:

Számlavezető pénzintézet neve:

FÚÚEZIí

székhelye:

Helység:
Utca, házszám:
VPzílyzízn' levele—ze

life (amennyiben ném azonos a székhellyel):

Helység:
Utca, házszám:
"

Vezétő neve:

"

Beosztása:

Kapcsolattartó xteve:
Beosztása:

%

7

,

7

Telefonszámal

E—mail

cime:

Telefonszáma:
!

E—mail

címe:

7

]

7

Igényelt támogatás összege:

3.

!

WML,

,7"

A

,

(adjal—15):

PÁLYÁZOTT

1.

ANYAGKOLTSÉGEK

-

Közüzemi díjak

,,

-

üzemanyag költségek

—

Fenntanási- és üzemeltetési anyagok

—

Munkamhá. védömhá, védőfelszerelés költsége

-

Nyomtatvány, irodaszer

- Egyéb anyagköllségek

IGÉN'YBEVETT ANYAGJELLEGÚ
SZOLGALTATÁSOK
11.

Szállítás. rakodás, rakvározás kölmégei

. Bérleti díjak

§

7

"

,

összm KÖLTSÉGKALKULÁCXÓJA

- Energia költségek

—

75

7

Más lámogítőlól kápvt! támogatás (pl.: Ezjaonzoú felajánlás,
EZESEN

'

,7 7,7,

Önkormányzat nem mű ödési pályázatán igényelt támogatás

í4. Egyéb pályázatokon igényelt támogatás
54

7

77th

7

2. Saját forrás:

—

Javilás. karbantartás költségei

-

Poslá, telefon és kommunikációs költségek

- Szakkönyvek, előfizetési díjak

,

F!

F(

(előző táblázat 1. sora)

,

F!

Ell

!

. oktatas. továbbképzés költségei
,
,
- Utazási és kiküldetési költségek

7,

;

W,,

. Egyéb anyagellegll szolgáltatások

Ill. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
!

—

Hatósági, igazgatási. szolgáltatási díjak, llletékek

—

Bankköltségek

,,
—

;

ledetési, és reklámköltségek

, ,,

l

Könyvelési, bérszámfejtési, könyvvizsgálók ügyvédl,
munkavédelmi és egyéb szakértői díjak

—

l

- Honlap fenntartás költségei

IV. BÉRKÖLTSÉG
l

-

Munkavállalók bruttó bére

- Megbízásos jogviszímyban állók bmttó megbizá;
díja
-

Ösztöndíjas foglalkoztalonak ösztöndíja

- Alkalmi munkavallalm könyvvel foglalkozmlottak
*

bére

SZEMÉLYI JELLEGÚ EGYÉB KIFIZETÉSEK
- Reprezentációs költségek
l

-

Költségtérítések

—

Betegszabadság idejére eső bruttó bérköltség

—

Béren kívüli juttatások

—

Táppénz hozzáj árulás

-

Természetbeni juttatások adója

l

!

- Önkéntes foglalkoztatás költségei

l

77,

,

,

BÉRJÁRULÉKOK
, Nyugdíjbiztosílási járulék
!

'
—

Egészségbizlos a. járulék

-

Egészségügyi hozzájárulás

!

. Munkaadói járulék
v. TÁRpYI ESZKÖZÖK,SZELLEMI

TERMEKEK, IMMATERIÁLIS JAVAK

!

-

Immateriális javak

-

100 ezer F; alan! tárgyi eszközök

.

100

ezerthelettílárgyi eszközök

ÖSSZESEN

1.

A PÁLYÁZÓ

SZERVEZET ALAPíTó OKIRATÁBAN RÖGZiTETT CÉL SZERINTI

TEVÉKENYSEGI KÖRE]

2.

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEKRÖVID BEMUTATÁSA, (max.
oldal)
1

34

PÁLYÁZÓ SZERVEZET TÁMOGATÁSI IDÖSZAKM
(2019) VONAVTKOZÓ
TERVEINEK BEMUTATASA ES A TERVEZETT KOLTSEGVETES
_ ilj'ELiHASZNVALASANA[(VBEMUTATASA, INDOKLASA (max. 1 ggel—al),

A

A PÁLYÁZÓ

NYILATKOZATA]

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában
a) ;: NAV irányában adó- és járuléktanozásom nem áll fenn,
Ravazd Község Onkormányzata irányában adó és egyéb tartozásom nem áll fenn.

Kelt: Ravazd. 2019.

...................................
pályázó aláírása

Ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző években részesült pályázati

támogatásokban .......................................................................irányában
pályázati elszámolásaimat megtettem.

Ravazd, 2019.

.

,

pályázó aláírása

A P LYÁZAT KÖTELEZÖ MELLÉKLETEI

1.

A szervezet bírósági nyilvántánásba vételéről szóló kivonat.

2.Az előző évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolata (fénymásolat). A
számviteli beszámoló kötelezö tartalma: 20174 évi mérleg és eredmény-levezetés,
kiegészítő melléklet.
3.Az ,,összefe'rhetetlense'g"-í nyilatkozat (L: 20074évi CLXXXL törvény)

NYILATKOZAT
a

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:

Adó-száma:

Képviselöjének neve:
Egyéb szervezet esete'n székhelye:
Képviselője'nekneve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény
(Knyt.)
bekezdése szerinti összeférhetetlcnség
]. nem áll fenn vagy
2. fennáll az
pont alapján

- 6. § (1)

- 8. §

(1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az
pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem-

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét ku on űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

Nyilatkozat kitöltési útmutató

1. sz.

melléklet

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti 6. § (1), illetve 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről.

6. § (1) Nem indulhat pályázóként. és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés—előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó.
kizárt
a
közjogi tisztségviselő,
az ár)—b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
az a)-e) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet. egyház vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont
alá tanozó személy, vezető tisztségviselő, az alapítványkezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja,
az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött
vagy tartott fenn Magyarországo bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt).
tb) amely a pályázat kiírását megelő öt évben párttal közősjelöltet állított országgyűlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
b) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
(2) Az ( 1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény
előírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása

intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek
előkészítésében, lebonyolításában a társaság nem vesz részt, illetve a támogatással
kapcsolatos döntésre befolyással nem rendelkezik.
(3) A Nemzeti Civil Alapprogram tanácsa és kollégiumai által elbírált pályázatok tekintetében
az (1) bekezdés e) pontja nem akadálya annak, hogy olyan társadalmi szervezet, alapítvány,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége pályázzon, amelyben a
pályázati eljárásban döntés-élőkészítőként közreműködő vagy döntéshozó személy, vagy
ennek közeli hozzátartozója vezető tisztségviselő, az alapítványkezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője. a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Civil Alapprogram kollégiuma
hozná, a Tanács elnöke a pályázat elbírálására olyan kollégiumot jelöl ki, amely tekintetében
nem áll fenn az (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény
alapján létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási
tevékenységet végző alapitvány.
8, § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázoként megjelölt
szervezettel szemben fennáll, mert
a) a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak (kizárólag természetes
személy pályázó eseténl).

Indokolás: munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok a
Szerződés száma:

Szerződés kelt
Köztisztviselői kinevezés
Kelte:

........................... szervezettel.

..
57.

ma:

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (kizárólag természetes személy
pályázó esetén!)
Indokolás: az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem. (a kívánt rész
aláhúzandó)
a köztársasági elnök. az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által
kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a polgármester.
az alpolgánnester, a főpolgármester. a főpol gán'nester-helyettes, a helyi önkormányzati
képviselő, a helyi önkormányzat képviselő—testülete bizottságának tagja, a központi
államigazgatási szerv — a d) pont alá nem tartozó — vezetője és helyettesek a regionális
fejlesztési tanácstagjá;
e) az a)-h) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (kizárólag

természetes személy pályázó esetén)
Indoklás: Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészitőként közreműködő,
vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény
értelmében nem minősül döntés—előkészitőnek vagy döntéshozónak.
Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(a kívánt rész aláhúzandó)
Közeli hozzátartozóm neve:
Születési helye és ideje:
Lakcíme:
Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányulójogviszonyban áll/ közjogi
tisztségének megjelölése:
Közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:
c) a pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)—e)

pontban megjelölt személy tulajdonában áll (kizárólag gazdasági társaság
pályázó eseténl).

Indoklás: az érintett tulajdonos neve:
Születési helye és ideje:
Lakcíme:
Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll:
Közjogi tisztségének megjelölése:
Hozzátartozói kapcsolat megjelölése:
e) a pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,

egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőke'nt közreműködő szervnél, vagy döntést hozó
szervnél munkavégzésreirányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi
tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás: az érintettséget megalapozó személy neve:
Születési helye és ideje:
Lakcíme:
A társaságban betöltött pozíciója:
Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányulójogviszonyban áll:
Közjogi tisztségének megjelölése:
Hozzátanozói kapcsolat megjelölése:
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
én'ntettségemet illetöen.

