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PÁLYÁZATI KIÍRÁS - CIVIL KERET 2015.
A PÁLYÁZÓK KÖRÉBŐL KIZÁRT SZERVEZETEK
A pályázati támogatásból kizárandó szervezetek:
- A 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény értelmében azon szervezetek kizárandók a támogatottak köréből, melyek az
alábbiakban leírtaknak megfelelnek:
A törvény hatálya kiterjed az Önkormányzat által akár pályázati úton, akár a pályázati út
mellőzésével nyújtandó támogatásokra, úgy, hogy a támogatásokban nem részesülhet az a
gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, szakszervezet, vagy ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amelynek vezető tisztségviselője, az alapítvány
kezelő szervének, szervezetének tagja tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének a tagja vagy ezen személy közvetlen
hozzátartozója a támogatásra irányuló döntés előkészítésben, illetve az arra vonatkozó döntés
meghozatalában bármilyen módon részt vesz. A pályázati döntést megelőző konzultáción történő
részvétel nem tartozik a kizárási körbe.
Kizárt a fentiek szerinti döntés-előkészítésből és döntéshozatalból az a társadalmi szervezet,
egyház vagy szakszervezet vagy ezek önálló személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége
is, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy a pályázat kiírását megelőző öt éven belül párttal
közös jelöltet állított bármely választáson.
Nyilatkozni kell arról, hogy a 2007.évi CLXXXI. törvény, valamint annak végrehajtására
kiadott 67/2008. (III. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseit a pályázó magára nézve
kötelezőnek tartja, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást és az azt tartalmazó tájékoztató levelet
átvette, egyúttal nyilatkozik arra nézve, hogy amennyiben a kitanítás és figyelmeztetés ellenére a
pályázó megsérti 2007.évi CLXXXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 67/2008. (III.
29.) Kormányrendelet rendelkezéseit úgy annak jogkövetkezményeit köteles maga viselni. (A
nyilatkozat a pályázati űrlap részét képezi.)
A 2007. évi CLXXXI. törvény és a végrehajtására kiadott 67/2008. (III.29.) Kormányrendelet teljes
szövege letölthető a www.veszprem.hu-ról.
A PÁLYÁZATI

TÁMOGATÁS FORMÁJA, IGÉNYBEVÉTELE:

„Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját
követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást […], amely a 30. § szerint letétbe
helyezte beszámolóját;
Ennek megfelelően a pályázónak a pályázati űrlap XIV. számú nyilatkozatában nyilatkozni kell,
hogy a fenti szervezet az előző évről szóló beszámolóját letétbe helyezte az Országos
Bírósági Hivatalnál (1363 Budapest Pf.: 24.). 1
hogy a fenti szervezet az előző évről szóló közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az
Országos Bírósági Hivatalnál (1363 Budapest Pf.: 24.). 2
hogy a fenti szervezet még nem helyezte letétbe beszámolóját, illetve közhasznúsági
mellékletét, de a támogatási szerződés aláírásának időpontjáig letétbe helyezi, és erről a
támogatót írásban értesíti. 3
1 „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást […], amely
a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját.
2 Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, arról is nyilatkozni kell, hogy a közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál.

3 Nem

teljesítés esetén a szervezet elesik a támogatástól.

Tisztelt Pályázók / Kérelmezők!
2008. április 1. napján lépett hatályba a 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról, melynek rendelkezései
nagyban érintik Önöket, illetve az Önök által képviselt szervezeteket is, ezért a törvény rendelkezéseiről az alábbi tájékoztatást adjuk Önöknek:
A törvény hatálya kiterjed az Önkormányzat által akár pályázati úton, akár a pályázati út mellőzésével nyújtandó támogatásokra, úgy, hogy a
támogatásokban nem részesülhet az a gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, szakszervezet, vagy ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amelynek vezető tisztségviselője, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja
tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének a tagja vagy ezen személy
közvetlen hozzátartozója a támogatásra irányuló döntés előkészítésben, illetve az arra vonatkozó döntés meghozatalában bármilyen módon részt
vesz. A pályázati döntést megelőző konzultáción történő részvétel nem tartozik a kizárási körbe.
Ki van zárva a fentiek szerinti döntés-előkészítésből és döntéshozatalból az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet vagy ezek önálló
személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége is, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy a pályázat kiírását megelőző öt éven belül párttal közös jelöltet állított bármely választáson.
A kizárás másik részben vonatkozik magára az Önkormányzatra is, amennyiben az Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, vagy ezek közhasznú
társasági, illetve általa alapított gazdasági társaság vesz részt támogatásra irányuló pályázaton úgy a döntéshozatalban nem vehet részt a
választókerületében vagy a projekt megvalósulásával érintett településen lakóhellyel rendelkező országgyűlési képviselő.
A támogatások körébe nem tartoznak bele a társadalombiztosítási pénzbeli és nem pénzbeli ellátások, a fogyatékos természetes személyeknek ezen
élethelyzetre tekintettel nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli ellátásokra, a családtámogatásokra, a természetes személyeknek a méltánylást érdemlő
élethelyzetükre figyelemmel jövedelmük pótlása illetve kiegészítése érdekében nyújtott egyéb szociális pénzbeli, természetbeni és személyes jellegű
ellátások. Nem tartoznak továbbá a támogatások körébe a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján nyújtott támogatások, valamint a
Nemzeti Együttműködési Alap tanácsa és kollégiuma által elbírált pályázatokon nyújtott támogatások.
A törvény hatálya alá tartozó és fent részletezett támogatásokra kiírt pályázatok esetében a pályázó / kérelmező köteles a pályázathoz csatolva
írásban nyilatkozni arról, hogy nem esik a törvény által szabályozott korlátozás alá. Ezen nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat / támogatási
kérelem érvénytelen.
A törvény értelmében a pályázatot / támogatási kérelmet befogadó szerv (esetünkben az Önkormányzat) Magyarország Kormánya által működtetett
honlapon köteles:
- a pályázat / támogatási kérelem befogadását követő 5 napon belül közzétenni a pályázat / kérelem tárgyát és kiíróját, a pályázat benyújtóját, lehetőség
szerint az igényelt összeget, valamint a 2007.évi CLXXXI. törvény 8. §-a szerinti érintettséget
- 15 napon belül közzétenni a döntéshozó nevét – döntéshozó testület tagjait – és az elnyert támogatás összegét
- a pályázatot / támogatási kérelmet befogadó szerv – a számlák és bizonylatok kivételével – közzétenni a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást.
Amennyiben az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat / támogatási kérelem benyújtása után, de a támogatásról szóló döntés meghozatala előtt
történik, úgy a pályázó / kérelmező köteles 8 munkanapon belül ennek a honlapon történő megjelenését kezdeményezni. Amennyiben ezt nem teszi meg,
nem részesülhet támogatásban.
A fentiekben részletezett szabályozás figyelmen kívül hagyása vagy elmulasztása esetén a törvény szankciókat helyez kilátásba az alábbiak
szerint:
- A törvény rendelkezéseinek nem megfelelő pályázatot / támogatási kérelmet ki kell zárni.
Ezt bárki kezdeményezheti, a kezdeményezésre a döntés meghozataláig van lehetőség.
- A támogatásról megkötött szerződés semmis, a folyósított támogatást a kedvezményezett egy összegben a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti
késedelmi kamattal növelt összeget köteles visszatéríteni. A szerződés érvénytelenségének megállapítását a döntéshozatalt követő 2 éven belül bárki
írásban kezdeményezheti.
- Semmis az az átruházási szerződés, amellyel az érintett a pályázat / támogatás elszámolását követő két éven belül tulajdonrészt szerez – a nyilvános
részvénytársaságban történő 5 %-os tulajdonrész kivételével – olyan gazdasági társaságban, amelyet abban a pályázati eljárásban nyilvánítottak
nyertesnek, amelyben a döntéshozó részt vett a támogatási döntés meghozatalában.
Tisztelt Pályázók / Kérelmezők!
Kérjük, hogy a fenti tájékoztatásban foglaltakat a jövőben vegyék figyelembe, járjanak el e szerint. Tájékoztatásul közöljük, hogy az eljárásra vonatkozó
részletes szabályok teljes körű megismerésére ezen levelünkhöz csatoljuk a 2007.évi CLXXXI. törvényt és a végrehajtására kiadott 67/2008. (III.29.)
Kormányrendelet teljes szövegét.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy e tárgyban a teljességhez szükséges információk a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon találhatók meg,
többek között tartalmazva az alábbiakat is:
nyilatkozat az összeférhetetlenségről, érintettségről
kérelem az érintettség honlapon történő közzétételére
excel sablon a befogadott pályázatok közzétételére történő megküldéshez.
Külön és nyomatékosan felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben az Önök által képviselt szervezet akár pályázóként, akár
kérelmezőként fordul a Önkormányzathoz, úgy a pályázati űrlaphoz tartozó, illetve a támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó nyilatkozaton
kell nyilatkozniuk arról, hogy 2007.évi CLXXXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseit a
pályázó / kérelmező magára nézve kötelezőnek tartja, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást és az azt tartalmazó tájékoztató levelet átvette, egyúttal
nyilatkozik arra nézve, hogy amennyiben a tájékoztatás és az abban foglalt figyelmeztetés ellenére a pályázó / kérelmező megsérti 2007.évi
CLXXXI. törvényt, valamint annak végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseit, úgy annak jogkövetkezményeit
köteles maga viselni.
Kérjük, hogy a fentieknek megfelelően eljárni szíveskedjenek.
Veszprém, 2015.
Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

