2. függelék

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - CIVIL KERET 2017.
A PÁLYÁZÓK KÖRÉBŐL KIZÁRT SZERVEZETEK
Államháztartásról szóló törvény 48/B.§ (1) szerint
Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában
döntés-előkészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási
államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester,
regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy
tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy
közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség
kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy
szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége,
amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.)
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.

