Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2018. (V. 30.) önkormányzati határozata
Pályázati felhívás Cibakházán működő civil szervezetek 2018. évi támogatására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és
az alábbi határozatot hozza:
1. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatot hirdet
Cibakházán működő civil szervezetek 2018. évi támogatására.
2. A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Kovács Andor Károly bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Értesülnek: Képviselő-testület tagjai - helyben,
Hegyes Zoltán polgármester - helyben,
Fekete Géza alpolgármester - helyben,
Kovács Andor Károly bizottság elnöke helyben
Török István jegyző - helyben,
Cibakházán működő civilszervezetek
Pénzügyi,- Gazdasági-, és Adóügyi Iroda
Nagyközségi Könyvtár.
Irattár.
Cibakháza, 2018. május 30.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Pályázati felhívás Cibakházán működő civilszervezetek 2018. évi
támogatására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakházán
működő helyi civil szervezetek 2018. évi támogatására.
A támogatás célja a helyi civil szervezetek rendezvényeinek, működési céljainak megfelelő
tevékenységük támogatása, pályázati lehetőségeik elősegítése, az önkormányzati
költségvetésben megállapított keret figyelembevételével.
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a
településen működő civil szervezeteket, hogy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és
megerősödését, gazdagítsa a város kulturális kínálatát, sportéletét, teret biztosítson a természet
és az épített környezet értékmegóvásának ezzel is javítva az itt élők életminőségét. Ennek
érdekében pályázatot ír ki a Cibakházán működő civil szervezetek 2018. évi támogatására.
A pályázat feltételei:
Pályázatot nyújthatnak be Cibakháza Nagyközség területén működő civil szervezetek (civil
szervezet: a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt
kivételével -, valamint az alapítvány)
A pályázat célja:
A pályázat célja támogatást nyújtani azon civilszervezetek részére, akik megfelelnek a
következő feltételeknek:
➢
➢
➢
➢
➢

A pályázó vagy jogelődje legalább 2 éve folytat tevékenységet a településen.
A tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet nyújt be.
A pályázónak nincs lejárt köztartozása.
A pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt.
Nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés
megszűntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás.
➢ A támogatott program résztvevőinek több mint fele helyi lakos.
➢ A pályázó aktívan részt vesz a település közösségi életében.
Támogatás igényelhető az alábbi célokra:
➢ Civil szervezetek rendezvényeinek, kirándulásainak támogatására
➢ Közbiztonság elősegítésére szolgáló eszközök beszerzésére, vásárlására
➢ Egészségügyi, egészség védelemmel kapcsolatos kiadványok megjelentetésére,
felszerelések vásárlására
➢ Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványok megjelentetésére, felszerelés
vásárlására
➢ Civil szervezetek más pályázatainak a támogatására, legfeljebb az önerő 50%-ának
mértékéig

Támogatás nem adható:
➢ Azon szervezet részére, amely a költségvetésből előre tervezett módon már
támogatásban részesül
➢ Politikai rendezvény támogatására
➢ Olyan civil szervezet részére, amely a korábbi években kapott támogatás összegével
nem számolt el
➢ Olyan civil szervezet részére, amely a korábbi években kapott támogatás összegét nem
az igényelt célnak megfelelően használta fel.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
➢ A civil szervezet adatait (név, székhely, ennek hiányában levelezési cím, taglétszám)
➢ A képviselő nevét, elérhetőségét
➢ A támogatni kívánt tevékenység rövid leírását,
▪ költségvetését,
▪ az igényelt támogatás összegét
A költségvetésben megállapított keret: 500.000 Ft.
A támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás.
A szervezet részére adható támogatás maximális összege: 80.000 Ft.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. június 20.
A benyújtott pályázatokat a Kulturális, Szociális és Sport Bizottsága 2018. június 26-ig
véleményezi. Az elbírálásánál elsőbbséget élvez az a civil szervezet, amely aktívan részt vesz
a település mindennapi életében. A döntést a Képviselő-testület hozza meg és 8 napon belül
értesíti a pályázókat. Az elnyert támogatás összegét a szervezet képviselője a kézhez vett
döntés birtokában a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában átveheti.
A támogatás felhasználásáról a civil szervezet képviselője beszámolót készít, melyet 2018.
december 15-ig kell a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságra eljuttatni a
Bizottság elnökének címezve.
Cibakháza, 2018. május 25.
Hegyes Zoltán
polgármester

