FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága nyílt
pályázatot hirdet kultúraközvetítő, kultúra- és értékteremtő feladatokat ellátó, Szekszárdon
élő polgárai, Szekszárdon működő civil közösségei és a szekszárdi intézmények számára

Kulturális Támogatási Keret

elnyerésére a Humán Bizottság 2018. évi bizottsági keretében e célra biztosított összeg
erejéig.
A Kulturális Támogatási Keret összesen: 1.100.000.- Ft
A támogatásra pályázhatnak:
a) a Tolna Megyei Civil Információs Centrumnál regisztrált szekszárdi székhelyű
önszerveződő közösségek,
b) köznevelési, közművelődési intézmények,
c) magánszemélyek.
A pályázat célja
2018. évi szekszárdi kulturális rendezvények, rendezvénysorozatok lebonyolításához,
valamint a városon kívüli kulturális, művészeti eseményeken történő részvételhez,
szerepléshez támogatás nyújtása.
Előnyt élveznek a Családok Évéhez kapcsolódó programok, rendezvények pályázatai.
Tartalmi követelmények:
1. A rendezvény tartalmával, minőségével a város hírnevét öregbíti, vagy a város
kulturális életét méltón reprezentálja.
2. A rendezvény az országos vagy nemzetközi kulturális mozgalmak új
területeire kapcsolja be a város művelődési és alkotó közösségeit.
3. A rendezvény a város kulturális tradícióinak méltó örököse.
4. Az adott rendezvény rétegigényeket szolgál ki.
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet, melyet egy eredeti, aláírt
példányban kell benyújtani. Formanyomtatvány hiányában a bizottság nem foglalkozik a
pályázattal.
Önkormányzati támogatásban csak az a természetes személy vagy átlátható szervezet
részesülhet, akinek nincs köztartozása, illetve az önkormányzattól az elmúlt két évben
kapott támogatás felhasználásáról elszámolt, az önkormányzat felé egyéb tartozása sincs és
az összeférhetetlenség nem áll fenn. (Erről szóló nyilatkozatot kitöltötte.)
Meghatározott támogatási célok megvalósításához minimum 20 eFt, maximum 120 eFt
igényelhető. Az igényelt támogatás önmagában nem lehet a felsorolt tevékenységhez
szükséges pénzeszközök kizárólagos forrása (legalább 30 %-os önrésszel kell rendelkezni).
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A pályázat elnyerését támogató ajánlások mellékelhetők.
Pályázati feltételek
1. Pályázati adatlap
A pályázatnak tartalmaznia kell jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlapban
meghatározott adatokat az alábbiak szerint:
a) a pályázat címét
b) a pályázó nevét
c) a pályázó adatait (név, adóazonosító jel, számlavezető pénzintézet neve, pályázó bank
számlaszáma, székhelye, postai címe, TM CIC regisztrációs száma; a vezető neve, beosztása,
telefonszáma, e-mail címe; a kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe)
d) a pályázat célterületét
e) a pályázat rövid ismertetését
f) a pályázat várható eredményét, célcsoportok ismertetését
g) a pályázó eddigi tevékenységének ismertetését
h) a pályázott tevékenység, rendezvény helyszínét, időpontját
i) a pályázott tevékenység, rendezvény részletes leírását
j) a tevékenység, rendezvény várható eredményét
k) ajánlók adatait
l) a pályázat pénzügyi elemeit
m) igényelt támogatási összeget
n) nyilatkozatokat a pályázati feltételek elfogadásáról, más pályázaton az adott célra elnyert
támogatásról, közérdekű adatok kezeléséről és közzétételről, köztartozás- mentességről,
átláthatóságról, összeférhetetlenségről (1-4/b. nyilatkozat)
2. Nem indulhat pályázóként
 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdés alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet
támogatásban:
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy
szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti
egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben együttműködési megállapodást kötött
vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben párttal közös jelöltet állított
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (4) bekezdése alapján nem
részesülhet támogatásban az, akinek esedékessé vált és még meg nem fizetett
adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) van.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése értelmében az
elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan
használó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 5 évig nem ítélhető meg.

3. A pályázónak csatolni kell
 Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról. (Pályázati adatlap 1. számú
nyilatkozat)
 A támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem
kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a cél megvalósításához,
ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell. (Pályázati adatlap 1. számú
nyilatkozat)
 A támogatást kérő nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok
kezeléséhez, valamint Szekszárd város hivatalos weblapján történő közzétételéhez
hozzájárul. (Pályázati adatlap 1. számú nyilatkozat)
 Természetes személy nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatban foglalt
személyes adatainak a pályázatával vagy a támogatási kérelmével összefüggésben
történő kezeléséhez. (Pályázati adatlap 1. számú nyilatkozat)
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó köztartozással, illetve Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata felé adó- és egyéb tartozással nem rendelkezik, valamint az
önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt. (Pályázati adatlap 1.
számú nyilatkozat)
 Civil szervezet esetén nyilatkozat arról, hogy a Tolna Megyei Civil Információs Centrum a
szervezetet …… számon nyilvántartásba vette. (Pályázati adatlap 1. számú nyilatkozat)
 Civil szervezet esetén az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a
2017. évről szóló beszámolót (pénzügyi kimutatás és eredménylevezetés, közhasznúsági
melléklet) letétbe helyezte. (Pályázati adatlap 1. számú nyilatkozat)






a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
szóló nyilatkozatot (Pályázati adatlap 2. számú nyilatkozat),
közzétételi kérelmet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről (3. számú
nyilatkozat),
átláthatósági nyilatkozatot - Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. pont a) alpontjában meghatározott átlátható szervezet részére.
(Pályázati adatlap 4/a. számú nyilatkozat),
átláthatósági nyilatkozatot – Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. pont c) alpontjában meghatározott átlátható szervezet részére
(Pályázati adatlap 4/b. számú nyilatkozat).

A finanszírozás módja
Egyösszegű, utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.

3

Elszámolható költségtípusok
A pályázatban rögzített cél megvalósításához szükséges személyi és dologi költségek köre
(pályázati adatlap 6-7 oldal) .
Támogatás elszámolása
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt
befejezését követő 30 nap (ami nem lehet későbbi, mint 2019. január 31.)

A nyertes pályázó az elnyert támogatási összegről a támogatási megállapodásban rögzített
módon köteles tételesen, a pályázó nevére kiállított, záradékolt és hitelesített
számlamásolatokkal elszámolni.
Hiánypótlás
A pályázónak egy alkalommal (az erre vonatkozó felszólítást követő egy héten belül) van
lehetősége hiánypótlásra, amely nem vonatkozhat a pályázat tartalmi elemeinek
megváltoztatására.
Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a pályázó nem teljesíti teljes körűen, az a
támogatás iránti pályázat elutasítását eredményezi.
A támogatási döntés ellen a pályázó jogorvoslati lehetőséggel nem élhet.
A pályázat benyújtásának módja
- egy eredeti aláírt példányban, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be (a pályázati
adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható),
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága részére
címezve,
- személyesen vagy postai úton,
- borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét, a pályázó nevét és
címét.
A pályázat benyújtásának helye
Személyesen: Polgármesteri Hivatal Szekszárd, Béla király tér 8. (Humánszolgáltatási
Igazgatóság Humán Osztály)
Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.
A pályázat elbírálásának módja
A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága dönt a pályázat benyújtásának határidejétől számított 30 napon belül.
A pályázatok eredményéről a pályázó írásbeli értesítést kap a döntéstől számított 30 napon
belül.
A Humán Bizottság döntése Szekszárd város honlapján (www.szekszard.hu), valamint a
Szekszárdi Vasárnapban kerül közzétételre.

4

A Humán Bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázótól visszavonja a
támogatást, amennyiben azt nem a pályázatban leírt célokra használja fel, illetőleg a
támogatással nem, illetve nem megfelelően számol el.
A nyertes pályázókkal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási
megállapodást köt.
A nyertes pályázatok finanszírozási módja: egyösszegű, utófinanszírozású, vissza nem
térítendő támogatás.

A pályázati adatlap letölthető a www.szekszard.hu honlapról, illetve átvehető a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.
Felvilágosítást a közművelődési és civil kapcsolatok referense nyújt telefonon vagy
személyesen (telefon: 74/504-119, Humán Osztály).

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottság
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