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Előterjesztés 

pályázati kiírás a civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A költségvetés tervezésekor minden évben kiírtuk a civil szervezetek működésének 
támogatására a pályázatot, a pályázati kiírás szövege az alábbi: 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Csépa Község Önkormányzata pályázatot hirdet 
civil szervezetek működésének támogatására 

 
Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, melyet minden, Csépa községben 
működő civil szervezet részére eljuttatunk. 
 
1. A pályázat célja 
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 
segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, 
bevonásuk Csépa község rendezvényeibe. A település hírnevének öregbítése, az elért 
eredmények , hagyományok megőrzése. 
2. A támogatottak köre 
2.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat: 
a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, vagy egyesületek, amelyek tevékenységüket 
ténylegesen Csépa községben Csépa községért folytatják, 
b) Csépán van a székhelyük 
2.2. Nem nyújthatnak be pályázatot: 

a) a pártok, 
b) párt által alapított alapítványok, 
c) párt részvételével létrehozott egyesületek, 
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, 
e) a biztosító egyesületek, 
f) az egyházak, 

3. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke 
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. január 1. és 2020. december 
31. közé eső időszakban elszámolt működési költségeihez és ugyanezen időszakban 
működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó 
számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg 
kell történnie.  
4. Egyéb feltételek: 
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be. 
5. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 
5.1 A benyújtás módja 
A pályázat magyar nyelven, kizárólag Csépa Község Önkormányzata által erre a pályázati 
célra kiadott pályázati Adatlapon nyújtható be. A pályázati dokumentációt a pályázati 



kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden 
kérdésére választ adva kell benyújtani.  
5.2. Beadási határidő: 2020. 01. hó 31. nap 12.00 óra 
5.3. A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni: 

Csépa Községi Önkormányzat 
5475 Csépa, Rákóczi u. 24. 

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 12.00 óráig a fenti címen: 
Az elbírálás határideje: a 2020. évi költségvetés elfogadásának dátuma 
 
6. Pályázók döntést követő kiértesítése 
Támogató döntés esetén a tájékoztatást 5 munkanapon belül a jegyző a pályázónak postai úton 
értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a jegyző postai 
úton küld értesítést 5 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás 
indokait. 
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. 
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2020. évi pályázati kiírás 
alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési 
támogatással már elszámolt, és Csépa Község Önkormányzata az elszámolás ellen a beadástól 
számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha 
Csépa Község Önkormányzata az előző évi támogatás beszámolóját elutasította. 
 
2019.évben a költségvetési rendeletben támogatást kapott: Csépa Községi Sportegyesület, 

Polgárőrség, Vöröskereszt, Mozgáskorlátozottak, Alapítvány Csépa Községért: -
szüreti bál, Mosoly klub, Barátság klub, Tiszazugi Hagyományőrző Alapítvány, 
Medicopter, Kerékpár-emléktúra, Tiszazugi Hagyományőrző és Turisztikai 
Egylet. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beérkezett pályázatokat szíveskedjen 
áttekinteni, és javaslatait megtenni a támogatás összegére vonatkozóan! 
 
Csépa, 2020. január  
 
        Pintér Csaba Gábor 
        polgármester 
 

……/2020.(I.21.) határozati javaslat 
pályázati kiírásról civil szervezetek számára 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt hogy a civil szervezetek számára 
2020. évi önkormányzati támogatására pályázatot ír ki. 
A testület felkéri a Kirendeltség vezetőt, hogy a határozat melléklete szerinti adatlapokat a 
civilszervezetek számára juttassa el.  

Határidő: azonnal 

Erről értesül: 1./ Civil szervezetek Vezetői 
    2./ Képviselő testület tagjai 


