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Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016.évi 

költségvetésének terhére működési célú pályázatot hirdet . Az önkormányzat 

támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket, hogy ezzel is 

hozzájáruljon és elősegítse a település érdekében végzett tevékenységüket. 

A pályázat céljai: A Képviselő- testület elismeri és támogatja azt a tevékenységet, 

amelyet a településen élő vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei végeznek 

az önkormányzati feladatok megvalósítása , a polgárok közéletbe való bevonása , a 

település fejlesztése, szépítése, a környezetvédelem , az arra rászorulók támogatása , a 

kultúra és a hagyományok ápolása , a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, 

sportolása érdekében. 

Pályázatot nyújthat be az a civil szervezet: 

a) A pályázati céloknak megfelelően hozzájárul a településen élők 
életminőségének javulásához, öregbíti a település jó hírét , továbbá hitelesen 
képviseli és támogatja a Képviselő- testület általános célkitűzéseit ; 

b) A szervezet medinai székhellyel működik a településen ; 

c) A pályázó szervezet pályázatát , a kötelező adatokat illetve mellékleteket a 
pályázatra  nyitva álló határidőn belül nyújtja be. 

A pályázat keretében nem támogathatók:  

a) Azon szervezetek , amelyek a támogatást nem  a megállapodásban foglaltak 
szerint használták fel és a szerződés ilyen irányú módosítását nem 
kezdeményezték ; 

b) politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok ; 

c) azon szervezetek , melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be 
pályázatukat ; 

d) azon szervezetek, melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidőn belül 
nem pótolták ; 

e) azon szervezetek , amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a 
pályázat által kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a 
hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják ; 

f) azon szervezetek amelyek ki vannak zárva  apályáztatásból ; 

g) azon társadalmi szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül , 
együttműködési megállapodás keretében támogatja a Képviselő- testület. 
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A pályázaton felosztható keretösszeg:  

300.000 Forint ( a költségvetésben elfogadott keretösszeg ) 

 

A pályázat kötelező mellékletei: 

a) A helyi önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló jogerős 
végzés ; 

b) a helyi önszerveződő közösség hatályos alapszabálya vagy működésének egyéb 
hatályos alapdokumentumai ; 

c) amennyiben a helyi önszerveződő közösség az előző évben is részesült 
támogatásban , az előző évi támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok 
fénymásolata ; 

d) amennyiben a helyi önszerveződő közösség az előző évben is részesült 
támogatásban, a helyi önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló 
szöveges beszámoló, különös tekintette4l a végzett feladatokra , elért 
eredményekre ; 

e) amennyiben a pályázat benyújtásáról való döntéshozatalra a helyi önszerveződő 
közösség hatályos alapszabálya vagy működésének egyéb hatályos 
alapdokumentuma szerint a helyi önszerveződő közösség valamely testületi 
szerve jogosult, a helyi önszerveződő közösség e döntés meghozatalára jogosult 
testületi szerve üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot , 
mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést tartalmazza ; 

f) a helyi önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának 
tervezetét, a várható költségek szerint részletezve ; 

g) a helyi önszerveződő  közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/ 
2013.( IV:28.) ÖK. rendelet ( a továbbiakban : Rendelet ) 2. számú 
mellékletében meghatározott nyilatkozat , érintettség fennállása esetén a 
kitöltött és cégszerűen aláírt , a Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 
közzétételi kérelem. 

Pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:  

A pályázatot Medina Község Önkormányzatának címezve, a Kölesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltségéhez ( 7057 Medina , Kossuth Lajos 
u.59. ) lehet  benyújtani 2016. szeptember 2-ig. 

( a kiíró a késedelmesen benyújtott pályázatot  nem támogatja !!! ) 

 

A pályázat értékelésének határideje: 2016. szeptember 30. 
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További információk:   

a) A pályázók a döntést követően 8 napon belül írásban értesítést kapnak ; 

b) a kifizetés feltétele , hogy Medina Község Önkormányzata a támogatás 
felhasználásáról minden szervezettel szerződést köt, amelyben 
meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. A szerződés 
aláírásának végső határideje a Képviselő- testület döntésének 
kézhezvételétől számított 30. nap. A támogatás felhasználásával 
kapcsolatban  Medina Község Önkormányzata utólagos elszámolási 
kötelezettséget ír elő, melynek határideje a tárgyévet követő évre szóló 
pénzügyi támogatásiránti pályázat benyújtásakor , vagy amennyiben a 
tárgyévet követő évben pénzügyi támogatás iránt pályázatot nem nyújt be , a 
tárgyévi költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül tesz 
eleget a pályázó. 

c) a Képviselő- testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a 
döntést követő 45 napon belül a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Medinai Kirendeltsége a helyi önszerveződő közösség folyószámlájára 
történő átutalással gondoskodik ; 

d) a pályázó , a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az 
önkormányzat által megbízott személy részére betekintési jogot biztosít ; 

e) a pályázatok bontását a Képviselő- testület elé való terjesztését a Kölesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltsége ( 7057 Medina, 
Kossuth Lajos u.59 ) végzi ; 

f) a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok 
tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Képviselő- testület 5 
naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.   

 

 

Medina, 2016. augusztus 18. 

 

 
        Vén Attila 
         polgármester 


