PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottsága által kiírt
2022. évi pályázatához
Civil, egyházi és nemzetiségi szervezetek támogatására
A pályázat célja: Békéscsaba területén működő bejegyzett civil, egyházi és nemzetiségi
szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, közösségek működésének, programjainak,
projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.
A pályázati keretösszeg:
A pályázat benyújtási határideje:
Támogatási időszak:
Elszámolási határidő:
A pályázatok elbírálásának várható határideje:

4.000.000
Ft.
2022. április 8.
2022. január 1 - december 31.
2023. január 31.
2022. április 25.

A pályázók köre: Békéscsabán működő
•

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó –civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok);
• egyéb önszerveződő közösségek, klubok;
• a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján Magyarországon
bevett egyházként nyilvántartott jogi személy vagy annak szervezeti egysége
amelyek tevékenységüket a városban fejtik ki és a lakosságot közvetlenül érintő programokat
valósítanak meg.
Nem támogathatóak politikai pártok, szakszervezetek, illetve ezek szervezeti egységei.
Amennyiben jogi személyiséggel nem rendelkező (nem bejegyzett) közösség, klub pályázik,
kizárólag jogi személyiséggel rendelkező pénzügyi lebonyolító szervezeten keresztül lehet
pályázatot benyújtani.

Támogatás igényelhető:
•
•

a szervezet székhelyeként, illetőleg telephelyeként megjelölt ingatlan bérleti díjára,
a szervezet székhelyeként, illetőleg telehelyeként megjelölt ingatlan közüzemi díjaira
(áramdíj, víz- és csatornadíj, gázdíj, hulladékszállítás díja),

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a szervezet a szervezet székhelyeként, illetőleg telehelyeként megjelölt ingatlan
takarításával kapcsolatban felmerülő költségekre (takarítási díj, tisztítószerek
beszerzése),
kommunikációs költségekre (telefon- és internetszolgáltatás díja),
postaköltségekre,
bankszámlavezetés díjra,
papír, és író- és irodaszer beszerzésére,
a szervezet honlapjának fenntartásával kapcsolatos költségekre (tárhely- és domainnévszolgáltatás),
könyvelésre, adótanácsadásra, jogi tanácsadásra szóló megbízási díjakra,
a szervezet alkalmazottjának bérköltségeire,
a szervezet állandó működését elősegítő tárgyi eszközök (irodagép, nyomtató, telefon
stb.) beszerzése, illetőleg javítására,
a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai programok, rendezvények
költségeire (étel és ital kivételével),
széles réteget megszólító tevékenységek, a békéscsabai lakosságnak szóló
programokra,
civil szervezetek együttműködése során megvalósuló programokra, rendezvényekre.

A támogatás nyújtása utólagos elszámolási kötelezettség mellett előfinanszírozás formájában
történik.
Pályázati feltételek:
- hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap,
- az előző évben kapott pályázati támogatással való elszámolás
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,1
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható
szervezetnek minősül,2a pályázónak a támogatási szerződés megkötésekor nincs
esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és
vámtartozása.3 (amennyiben a köztartozás-mentességről szóló igazolás a 30 napos
érvényességi időn belül már benyújtásra került a hivatal másik szervezeti egységéhez,
akkor elegendő az erre vonatkozó nyilatkozatot csatolni a szervezeti egység
megjelölésével),
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (5) bekezdésére figyelemmel a
támogatási szerződés aláírására akkor kerül sor, ha a támogatott a pályázati csomag részét
képező Meghatalmazás beszedési megbízás alkalmazására formanyomtatványt minden
pénzforgalmi jelzőszámla vonatkozásában a számlavezető pénzintézettel nyilvántartásba veteti
(a nyomtatványt csak a szerződéskötéskor kell benyújtani!).




nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott
személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség),
a pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag –
az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni
köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség,
civil szervezettel, mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési,



valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a 2021. évi üzleti év
vonatkozásában a szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon, igazoltan eleget
tesz
a civil szervezetek adataikat nem csak kivonattal, hanem a civil szervezetek internetes
névjegyékből történő nyomtatással is igazolhatják.
Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.)
önkormányzati rendeletét kell alkalmazni.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, kivételt képeznek az önkormányzati fenntartású
kulturális intézmények.
A pályázatokat 1 eredeti példányban (mellékletekkel együtt)
az alábbi címre kell beküldeni vagy személyesen eljuttatni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály
Kulturális és Városmarketing Csoport
További információ kérhető Szabóné Ádám Erika bizottsági titkártól a 06-66/886-755
telefonszámon, illetve az adam@bekescsaba.hu e-mail címen.

Pályázati űrlapok a fenti címen is igényelhetők,
www.bekescsaba.hu/palyazatok/kké-bizottsag-palyazat oldalról.
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a

A pályázati döntést a pályáztató a helyben szokásos módon közzéteszi, a kedvezményezett
szervezet, a pályázati cél és a megítélt támogatási összeg feltüntetésével.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Sikeres pályázat esetén a pályázóval az
önkormányzat támogatási megállapodást köt, amely tartalmazza az elnyert támogatás
összegét, a támogatás átutalásának határidejét és az elszámolásra vonatkozó kötelező
jellegű előírásokat.

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a támogatásról szóló értesítésben megjelölt
határidőn belül nem köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bek. a) pont; a rendezett munkaügyi kapcsolatok
feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet.
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Áht. 50. § (1) bek. c) pont
3
Áht. 50. § (3) bek.
4
Áht. 52. § (1) bek., 53. §
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