Mosonszentmiklós község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2013. ( V.29.) önkormányzati rendelete
a pályázati alapról
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
Az alap célja
Mosonszentmiklós község Önkormányzata támogatja az adott év költségvetésének
függvényében Mosonszentmiklós községhez kapcsolódó művészeti, kulturális, szociális,
egészségügyi, környezetvédelmi, sport tevékenységeket, programokat, rendezvényeket, könyv
és folyóirat kiadásokat. Az Alap célja elsősorban a kis forrásigényű, helyi kezdeményezésű
programok támogatása, melyek szervesen kapcsolódnak Mosonszentmiklós életéhez.
2.

§

A pályázók köre
(1) Magánszemélyek, egyesületek, klubok, egyéb civil szervezetek, amatőr művészeti
csoportok, egyházi, vallási közösségek, karitatív szervezetek, egyéb szakmai közösségek,
(továbbiakban: pályázó).
A pályázaton való részvétel feltételei:
(2) magánszemély esetében: település életében kiemelkedő alkotómunkát végző személy, aki
helyi állandó lakos, vagy tartózkodási helye Mosonszentmiklós
(3) nem jogi személy, szervezet esetében: tagjai helyi állandó lakosok, vagy a tagok
tartózkodási helye Mosonszentmiklós
(4) jogi személy esetében; székhelye: Mosonszentmiklós
(5) a támogatási kérelem nem vonatkozhat étel és italfogyasztásra, irodaszer beszerzésére,
reklámanyagok vásárlására, terembérletre.

3. §
Az alap témakörei
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi témakörökben ad
támogatást:
(1) Oktatás, kultúra:
Témakörei: művészeti előadások és sorozatok, kulturális-, ismeretterjesztő és
hagyományőrző programok megrendezése vagy előkészítése, szépirodalmi-,
közművelődési kiadványok megjelentetése
(2) Nemzetközi kapcsolatok:
Témakörei: kulturális, oktatási, sport, közhasznú cserekapcsolatok támogatása, kiemelt
jelentőségű testvér- és partnerkapcsolati eseményekre való utazás, melyek növelik a
település hírnevét.
(3) Környezet- és természetvédelem:
Témakörei: Környezetvédelmi tartalmú előadások, kiállítások, szakmai táborok,
környezetvédelmi tevékenységek támogatása valamint a községet érintő környezet és
természetvédelmi kiadványok megjelentetése.
(4) Sport:
Versenysport, utánpótlás-nevelés, szabadidős sportrendezvények támogatása
(5) Közérdekű tevékenység:
Mosonszentmiklós település érdekében végzett önkéntes tevékenység feltételeinek
biztosítása (közbiztonság, tűz és vagyonvédelem, szűrővizsgálatok)

4. §
Pályázati eljárás
(1) A pályázók az alapra költségvetési évenként legfeljebb egy pályázatot nyújthatnak be.
(2) Pályázatokat az önkormányzat által kiadott adatlapon 2 példányban a Polgármesteri
Hivatalba kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje a tárgyév január 31.
napja.
(3) A pályázat tartalmi követelményei:
a) pályázó neve, székhelye, címe, tagjainak száma, tevékenységi köre, működésének
kezdő időpontja, bevételeinek fő forrása
b) támogatni kért tevékenység, program, rendezvény ismertetése és költségvetése
c) a kért támogatás összege és felhasználásának módja
d) rendezvényre vagy működésre igényelt vagy kapott egyéb források megjelölése

e) aláírt kötelezettség vállalási nyilatkozat a megpályázott összeg felhasználásáról
f) a pályázó számláját kezelő pénzintézet címe és a pályázó számlaszáma (ha van)
g) kiadvány esetében nyomdai vagy kiadói árajánlat csatolása
(4) A hiányosan, vagy pontatlanul kitöltött űrlapok esetén egy alkalommal hiánypótlásnak
van helye, amelyet a hiánypótlási felszólítást követő 5 napon belül kell teljesíteni. 5 napon
túli hiánypótlás a pályázatból történő automatikus kizárást eredményez
(5) Valótlan adatok közlése, valamint a korábbi év pályázati elszámolásának hiánya,
valamint, ha az elszámolás nem megfelelő, a pályázó a következő év önkormányzati
pályázatain nem vehet részt.
(6) A beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület dönt. A döntést követően az eredményes
pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
(7) A pályázónak a rövid szakmai beszámolót és a felhasználást igazoló tételes bizonylatokat
az elszámolásra vonatkozóan a polgármester részére kell leadni a tárgyévet követő év
január 31-ig.
(8) A program során fel nem használt összeget vissza kell utalni az önkormányzat számlájára
a tárgyévet követő év január 31-ig.
5. §
Záró rendelkezések
( 1)A rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit első ízben a 2014. évi pályázatok elbírálása során kell
alkalmazni.

Bedő Csaba sk.
polgármester

Háber Krisztina sk.
jegyző

Záradék: A rendelet 2013. május 29-én kihirdetésre került.
Háber Krisztina sk.
jegyző

