Pályázat városi rendezvények támogatására
Mezıberény Város Képviselı-testülete pályázatot ír ki 2006. évi városi rendezvények támogatására.
A pályázat meghirdetésével és bonyolításával megbízza az Oktatási és kulturális bizottságot.
1. A pályázat célja:
Olyan közérdekő rendezvények támogatása, amelyekhez résztvevıként, nézıként vagy egyéb más
módon Mezıberény város lakóinak lehetıségük van csatlakozni. Kulturálódásra, szórakozásra,
szabadidı eltöltésére, sportolásra nyújt lehetıséget, vagy a város értékeit védi, gyarapítja.
2. A pályázat keretösszege: A város 2006. évi költségvetésében meghatározott összeg
3. A pályázók köre:
Bármely mezıberényi illetıségő intézmény, jogi személy, szervezet, aki a pályázat céljával egyezı
rendezvényt szervez és a pályázati feltételeket elfogadja.
4. A pályázatot adatlapon - (beszerezhetı a Polgármesteri Hivatal titkárságán is) - értelemszerően kitöltve
az elıírt mellékletekkel kell benyújtani:
A megjelölt saját erı mértéke civil szervezetek esetében minimum 30% kell legyen!
A pályázó pályázatában köteles megjelölni a rendezvény lebonyolításában szervezıként
együttmőködı egyéb szervezeteket, ennek elmulasztása esetén a pályázati összeg nem használható fel,
(illetve annak megítélése esetén azt visszafizetési kötelezettség terheli)
Formai hiba esetén a pályázat elutasításra kerül!
5. Benyújtási határidı: 2006. február 28.
6. Értesítés az elbírálásról: benyújtási határidıtıl számított egy hónapon belül
7. A pályázat elfogadása:
Az a pályázó, akinek a bizottság a pályázott összegnél kevesebb támogatást ítélt meg, az elbírálásról
szóló értesítés kézhezvételétıl számított hét munkanapon belül nyilatkozhat, hogy a pályázatában
leírtakat a kapott támogatás ismeretében hogyan tudja megvalósítani. Amennyiben a pályázó a
határidın belül nem nyilatkozik, úgy a bizottság az eredeti rendezvény megvalósítását kéri számon a
pénzügyi támogatás ellentételezése ként. A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az eredeti
pályázattól jelentısen eltérı módosítás esetében a támogatást csökkentse, vagy azt visszavonja.
8. Elszámolás:
A pályázó a rendezvény lebonyolítását követı 30 naptári napon belül, decemberi rendezvényekrıl
legkésıbb tárgyév december 31-ig, kimutatást készít a rendezvény során felhasznált pénzeszközökrıl,
s azt eljuttatja a bizottsághoz, a Polgármesteri Hivatal összekötıjén keresztül. A bizonylatokat,
számlákat saját iratai között ırzi s azokat a rendezvényt követı ötödik év december 31-ig köteles
megırizni. Ellenırzés céljából – kérésre – köteles a dokumentumokat bemutatni a képviselı-testület
vagy a bizottság által megbízott személyeknek.
A fel nem használt támogatást az elszámolással együtt köteles a pályázó az önkormányzat számlájára
visszafizetni. Nem a pályázat céljának megfelelıen felhasznált összeget a pályázó banki kamat
felszámításával köteles visszafizetni.
A pályázati program elmaradását a tervezett idıponttól számított 15 napon belül jelezni kell az
Oktatási és Kulturális Bizottságnak.
9. Egyéb feltételek:
Ha a pályázó a pályázatban megfogalmazott feltételeket nem teljesíti, vagy, ha valótlan adatokat
szolgáltat, három évre kizárja magát a várostól kapható ilyen jellegő támogatásokból.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A § (1)-(2) bekezdés alapján a támogatást
odaítélı a támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a
támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, legkésıbb
a döntés meghozatalát követı hatvanadik napig közzéteszi.
10. A pályázat elbírálásánál elınyt jelent, ha megvalósításhoz más forrásból saját erıt tud a pályázó
biztosítani, továbbá a rendezvény jelezve lett a városi 2006. évi rendezvénynaptárhoz.
11. A pályázaton nem vehet részt az, aki 2005. évben az önkormányzattól kapott támogatásokkal
határidıre – felszólítás után - sem számolt el!
Mezıberény, 2005. december 22.

Pályázati elszámolás
A támogatott rendezvény lebonyolítását követı 30 napon belül
(decemberi rendezvények esetén 2006. december 31-ig!!!)
A támogatott szervezett, intézmény megnevezése: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A támogatást milyen címen kapta: …………………………………………………………….
A rendezvény teljes – tényleges - költsége: ……………………..
A rendezvény tervezett összes költsége: ……………………..
A kapott támogatás összege: …………….
A saját erı összege: ……………..
Az önkormányzat részére esetlegesen visszautalandó összeg: ………………. (Az elszámolási határidıt
követı 15 napon belül)
Analitikus elszámolás a tényleges költségekrıl:
Pénztári
Számla
Kifizetés
Megnevezés
Összeg:
Ssz.
biz. száma,
száma
napja
*****
ill. átutalás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Összesen:
***** Egy kp. pénztárbizonylathoz tartozó, a támogatást érintı számlák adatai
Egy átutaláshoz tartozó, a támogatást érintı számlák adatai
Dátum: Mezıberény, 2006. …………............... hónap …… nap.
Az elszámolásért felelıs személy aláírása: …………………………………………….
(P.H.)

A pályázók a támogatást csak a saját erı felhasználása után vehetik igénybe. A saját erınek a rendezvény lebonyolítása során
legalább a pályázatban (vagy a módosított költségvetésben) jelzett összeggel kell megegyeznie!!
Az intézmények, kisebbségi önkormányzatok a pályázat elbírálásáról szóló értesítés, illetve a véglegesített támogatásról
szóló értesítés kézhezvételétıl számított 15 napon belül jelezzék a pénzügyi iroda vezetıje – Hidasi Zoltán – felé, hogy a
támogatást milyen részletezésben kérik biztosítani. (személyi juttatás, munkaadókat terhelı járulékok, dologi kiadások,
ellátottak juttatása, stb. …) A támogatás csak ez után kerülhet felhasználásra.

