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Tisztelt Képviselő-testület

Pilisborosjenő Község Önkonnányzata a 2012. évtől pályázati formában ítéli oda a civil
szervezetek támogatását, amelyet a civil szervezetek közhasznú tevékenységük ellátására
fordíthatnak.

A pályázat kiírásának feltételeit a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi
támogatásáról szóló Pilisborosjenö Önkormányzat 15/2019 (XII. 12. ) számú önkormányzati
rendelete szabályozza. E szerint

A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell
a) a pályázat címét és célját,
b) benyújtásárajogosultakkörét,
c) a támogatiiató tevékenységek körét,
d) a pályázattal elnyerhető támogatásra vonatkozó előírásokat,
e) a pályázat tartalmi és formai követeknényeit,
f) a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és módját
g) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit,
h) a pályázatok elbírálásának határidejét, föbb szempontjait, a pályázat eredményéről

történő értesítés módját és határidejét,
i) a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket,
j) a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási

kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonafkozó tájékoztatást és
k) figyelemfeUúvást a természetes személyek jogi személyiséggel nem rendeUcezö

önszerveződő közösségei által benyújtott pályázatok esetében a civil társaság
létrehozására vonatkozó kötelezettségre.

A pályázat a pályázatot minden évben a költségvetési rendelet elfogadása után a helyben
szokásos módon meg kell hirdetni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Humán Bizottsággal
együtt véleményezi a beérkező pályázatokat, majd a polgánnester a pályázatokat a bizottságok
véleményével terjeszti a Képviselő-testület elé.

Pályázatot nyújthatnak be Pilisborosjenő közigazgatási területén legalább egy éve bejegyzett,
vagy működését Pilisborosjenő területén kifejtö - nem haszonszerzési célból, vagy politikai,
vallási megfontolásból létrehozott - társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok)
valamintjogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi szerveződések (klub, kör, szakkör,
egyéb). Jogi személyiséggel nem rendelkezö társadalmi szerveződések esetén, kötelezettség
vállaló szervezet bevonására van szükség.

Kérem a T. Képviselö-testületet, hogy a Civil szervezetek 2023. évi pályázati felhívását
jóváhagyni szíveskedjen! ffK>:/

Pilisborosjenő, 2023. február 03. \

Tömöri Balázs ^
polgármester <í)^ QYÍ^

\
j

Mellékletek:
1. számú: pályázati felhívás
2. számú: pályázati adatlap



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testűlet úgy dönt, hogy

2023. évi önkonnányzati költségvetés terhére a pilisborosjenői civil szervezetek
számára vissza nem térítendö támogatásra pályázatot tesz közzé a jelen határozat 1.
számú melléklete szerinti tartalommal, 12.200.000 Ft-os pályázati keretösszeggel.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2023. március 1.



2023 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2023

Pilisborosjenő Község Önkormányzata pályázatot ír ki
a közhasznú tevékenység (civil szervezetek) 2023. évi támogatására

LA ál ázatcél'a:
A pályázat a civil társadalom megerősödését, fejlődését, a szervezetek társadalmi
szerepvállalását hivatott elősegíteni. Célja továbbá az Önkormányzat és a civil társadalom
közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati feladatok
hatékonyabb ellátása érdekében.
II. A ál ázókköre:

Pályázatot nyújthatnak be Pilisborosjenö közigazgatási területén legalább egy éve bejegyzett,
vagy működését Pilisborosjenö területén kifejtö - nem haszonszerzési célból, vagy politikai,
vallási megfontolásból létrehozott - társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok)
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi szervewdések (klub, kör, szakkör,
egyéb). Jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi szerveződések esetén, kötelezettség
vállaló szervezet bevonására van szükség.
III. A támo atás formá'a:

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendö pénzbeli támogatás, melyet a pályázó 2023. január
7. és 2023. december 31. között keletkező működési, és ugyanezen időszakban a működéshez
kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzési, illetve programok, rendezvények költségeihez
használhat fel. A pályázatban kizárólag a fenti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el.
támogatás célja csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott cél lehet. A támogatás
önmagában nem lehet a működés kizárőlagos forrása.
TV. A ál ázatokben ú'tásának feltételei:
Pályázni a pályázati adatlapon lehet, az abban meghatározott mellékletekkel.
A határidőn túl benyújtott vagy hibásan, hiányosan kitöltött pályázatok elfogadására nincs
lehetöség. Egy szervezet a támogatási időszakban egy pályázat benyújtására jogosult. Ha a
pályázó jelen pályázat keretében támogatásban részesül és a következő évben önkormányzati
támogatást kérelmez, de a támogatással a következő év január végéig nem számol el, akkor a
2024. évi pályázatból automatikusan kizárásra kerül.

Pályázati adatlap letölthetö a www. ilisboros'eno.hu weboldalról, valamint személyesen
igényelhető az Pilisborosjenő Községi Polgánnesteri Hivatalban (2097 Pilisborosjenő, Fő út
16.)
A pályázatot papír alapon, egy példányban kell a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal részére
(2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.) postai úton vagy személyesen benyújtani.

Pál ázatok beérkezésének határide'e:

2023. március 31. péntek 13.00 óra

A pályázatokat Pilisborosjenő Községi Onkonnányzata iktatja és archiválja. Pilisborosjenő
Községi Onkormányzata a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a
támogatott szervezetek, közösségek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti,
ezért azokat hozzáférhetövé teszi a nyilvánosság számára.
A beadott pályázatok alapján a civil szervezetek támogatásáról Pilisborosjenö Község
Onkonnányzatának Képviselö-testülete dönt. A nyertes pályázó szervezetekkel az
Onkormányzat támogatási szerzödést köt. A nyertesek névsora és a támogatások mértéke a
www. iilisboros'eno.hu weboldalon lesz elérhetö. A pályázatokkal kapcsolatos további
információ a 26/336-028-as telefonszámon kérhető.



Pályázati Adatlap

1.) A pályázó megnevezése:

2. ) A pályázó

2. 1. címe:

2.2 telefon száma:

2.3 Közösségi média/honlap:

2.4. e-mail címe:

3.) Szervezetjogállása:

4. ) Bírósági bejegyzésről szóló végzés száma, kelte:

5.) Nyilvántartott tagok száma:

6. ) Pályázó rendelkezik-e tagdíjjal: igen nem

7. ) A pályázatért felelős, aláírásrajogosult személy

7. 1. neve::

7.2. címe:

7.3. telefonszáma:

7.4. e-mail címe:

8.) Apályázó szervezet adószáma:

9. ) A pályázó bankszámlaszáma (bank neve, címe, számlaszám);

10.) Pályázó szervezet működési területe

11.) Pályázó működésének ez évi

11. 1. költsége:....................................................... Ft

11.2. részletezve vagy külön lapon csatolva:

(sport, kultúra, karitatív, stb.)



12.) Működési költségek forrásai: (tagdíj, szponzor, 1 %, önkormányzatok támogatása,
alapítványi támogatás, stb.)

13.) Pilisborosjenő Község Onkormányzatától

13. 1. működésre igényelt támogatás összege: Ft

13.2. feladatra igényelt támogatás összege:

13.3. Tevékenység, feladat, melyhez a támogatást kéri:

Ft

14. ) igényelt támogatás összege összesen:

15.) Támogatás kért ütemezése:.

Ft

16.) Pályázó nyilatkozatai:
16. 1. Pályázó tudomásul veszi, hogy
16. 1. 1. nem részesíthető támogatásban az a pályázó

a) amely esetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban:
Áht.) 48/B. §-ában meghatározott kizáró okok fennállnak2;

"Aht. 48/B. § (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-elökészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés idöpontjában a Kormány tagja. államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,

megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) az a) és b)pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d)- a nyilvánosan működö részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerintí személy tulajdonában álló gazdasági

társaság,

e)- az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestűlet legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő
gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapitvány,
egyesület, egyházijogi személy vagy szakszer/ezet, illetve ezek önállójogi személyiséggel rendelkező olyan szervezetí egysége,



b) amely az elöző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelöen számolt el;
c) az elöző évben kapott támogatást részben vagy egészben - az egy-egy célra kapott
összeg 10 %-áig terjedö átcsoportosítási lehetöség kivételével - a bírálatra jogosult
hozzájámlása nélkül ajóváhagyott céltól eltérően használta fel;
d) amely az előzö évben elnyert pályázatra vonatkozó elszámolási kötelezettségét nem
teljesítette..
e) amelynek adószáma jogerös végzéssel törlésre került, vagy eb-endelt csőd,
felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló - eljárás alatt áll,
illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
illetve a bíróság törölte;
f) amelynek 60 napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint
TB járulék tartozása) áll fenn az államháztartás alrendszerei felé.
g) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem
egyenlített fizetési kötelezettsége van.

17. 1.2. természetes személyek jogi személyiséggel nem rendelkező önszervezödö közösségei
által benyújtott pályázat esetében a pályázó képviselője csak az egyesülési jogról, a
közhasznújogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 5/A. §-ában foglaltaknak megfelelő civil társaságot alapító
polgárijogi társasági szerzödésben az ügyek vitelére feljogosított tag lehet.

17. 1.3. támogató a pályázattal, valamint a palyázat alapján megkötött támogatási szerzödéssel
és annak teljesítésével kapcsolatos, az Áht. 56/B. §-ban meghatározott adatokat a Magyar
Államkincstár által működtetett monitoringrendszerben, valamint az információs
önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján
a támogatási szerzödés közérdekű adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a
támogatott program időpontja, helyszíne) az önkormányzat honlapján

://www. ilisboros eno.hu) közzéteszi.

17.2.) (civil társaság kivételével az a 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti civil szervezet
esetében:)

Pályázó nyilatkozik, hogy
17. 2. 1. vele szemben az Áht. 48/B. §-ában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
17.2.2. a tárgyévet megelöző évröl készített beszámolójának, közhasznú szeryezet esetén a

közhasznúsági melléklettel együtt történö bírósági letétbe helyezéséröl kiállított igazolást
legkésőbb a nyertessége esetén megkötendő támogatási szerződés aláírásnak napjáig
benyújtja.

Kelt: év................. hó ... nap.

Ph. (ha van~)

a pályázó szervezet képviselöjének aláírása

amelyben az a)-c) pont szerwti személy vezető tisztségviselo, az atapítváfiy kezelö szervének szervezetének tagja,
tisztségviselöje, az egyesület, az egyházijogi személy vagy a szakszervezet ügyintézővagy képviseleti szervének tagja.




