Rábapatona Község Önkormányzata
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
civilszervezetek részére
Rábapatona Község Önkormányzata pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező és
működő, a Győri Törvényszék által jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek
részére, önkormányzati természetbeni vagy pénzbeli támogatásra.

A pályázati kiírást ezennel nyilvánosságra hozom:

2017. évben az önkormányzat költségvetéséből 2.000.000,- Ft-ot különített el a
civilszervezetek támogatására, ez a 2017. évi pályázati keretösszeg, melyre pályázni lehet.

A pályázatokat 2017. március 20. napján 15.00 óráig beérkezően kell benyújtani
írásban, Rábapatona Község Jegyzőjéhez, dr. Németh Balázshoz, egy eredeti példányban, a
szükséges mellékletekkel felszerelve.

Pályázhatnak a településen működő, itt székhellyel rendelkező, a Győri Törvényszék által
jogerősen nyilvántartásba vett civilszervezetek, természetbeni vagy pénzbeli önkormányzati
támogatásra.

A pályázati eljárás során a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. tv. rendelkezései alkalmazásra kerülnek.

Pályázni a Képviselő-testület által elfogadott Pályázati Adatlap és mellékletei hiánytalan
benyújtásával lehet. A pályázatok bírálatát a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság soron
következő ülésén elbírálja, a pályázatokról az érdemi döntést a Képviselő-testület soron
következő ülésén hozza meg. Ennek várható időpontja: 2017. március 29. napja.

A pályázati eljárásban hiánypótlásnak csak a benyújtási határidőt megelőző 5. napig
(legkésőbb 2017. március 14. napjáig) beérkezett pályázatok esetében lehet helye. A 2017.
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Rábapatona Község Önkormányzata
március 20. napját követően beérkezett vagy 2017. március 14. napja után hiányosan
benyújtott, vagy 2017. március 14. napja után ismételten hiányosan benyújtott pályázatokat a
Képviselő-testület érdemi elbírálás nélkül elutasítja.
A pályázathoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat Rábapatona Község Jegyzője látja el. A
Jegyző gondoskodik a pályázati kiírás nyilvánosságra hozataláról, dönt a hiánypótlás
szükségességéről, továbbá gondoskodik a bírálatra és döntésre történő illetékes bizottság és a
Képviselő-testület elé terjesztésről.
A pályázati kiírás iratanyaga közzétételre kerül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a
települési külső hirdetőtáblákon, letölthető a település honlapjáról (www.rabapatona.hu,
ÖNKORMÁNYZAT – CIVILPÁLYÁZAT 2017.), hozzáférhető a Polgármesteri Hivatalban
és egyúttal megküldésre kerül azon civilszervezetek és önkéntes személytársulások részére,
melyekkel az önkormányzat korábban kötött már Támogatási szerződést.
A pályázattal kapcsolatban további érdemi tájékoztatást Molnár-Nagy Béla polgármester és
dr. Németh Balázs jegyző nyújt.
Rábapatona, 2017. február 21.
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