Tö kö l Vá ros Képviselő -testü lete a helyi ö nszervező dő kö zö sségek 2020. évi tá mogatá sá ra az
alá bbi pá lyá zatot teszi kö zzé:

Pályázati kiírás
Tö kö l Vá ros Ö nkormá nyzatá nak Képviselő -testü lete pá lyá zatot hirdet a helyi ö nszervező dő
kö zö sségek számá ra egyszeri vissza nem térítendő pénzü gyi tá mogatá s tá rgyá ban.
A pá lyá zaton részt vehetnek:
- azok a bejegyzett egyhá zak, jogi személyiséggel rendelkező tá rsadalmi és civil szervezetek,
valamint alapítvá nyok, amelyeknek mű kö dési terü lete Tö kö l Vá ros, regisztrá lt tagsá guk és
pontos tagnyilvá ntartá suk van, valamint ü zleti, gazdasá gi tevékenységet nem folytatnak
(tová bbiakban: bejegyzett szervezet),
- tová bbá a nem bejegyzett szervezetek, azok a nemzetiségi, gyermek és / vagy ifjú sá gi
csoportok, melyek tagjai tö kö li lakosok és tevékenységü ket tö kö li székhelyű jogi személyiséggel
rendelkező szervek, vagyis há ttér szervezetek segítségével végzik (pl. ö nkormá nyzati
kö ltségvetési szervek), (tová bbiakban: kö zö sségek).
A pá lyá zatot pá lyá zati adatlapon lehet benyú jtani.
A pá lyá zati adatlap letö lthető a www.tokol.hu internetes oldalró l, vagy á tvehető a Polgá rmesteri
Hivatal Ü gyfélszolgá latá n.
A pá lyá zathoz csatolni kell:
- a bíró sá gi bejegyzés má solatá t, bankszámlaszámot, ha bejegyzett szervezet a pá lyá zat
benyú jtó ja,
- a tervezett felhaszná lá si cél megvaló sítá si kö ltségtervezetét (megjelö lve a teljes kö ltséget
feladatonként – részfeladatonként, a sajá t forrá sokat, és a má r elnyert egyéb támogatá sokat),
- a tá mogatá s á tutalá sá t befogadó há ttérintézménnyel kö tö tt megá llapodá st, melyben a
há ttérintézmény bankszámlaszáma is szerepel. A pályázat beküldési határideje: 2020.07.31.
A pá lyá zatokat Tö kö l Vá ros Polgá rmesterének címezve a Polgá rmesteri Hivatalba (2316 Tö kö l,
Fő ú t 117.) kell eljuttatni. A pályá zat elbírá lá sa sorá n előnyben részesül az a szervezet,
kö zö sség, amely állami, ö nkormá nyzati támogatá sban nem részesü l, nincs szponzori
tevékenysége és a támogatá s felhaszná lá si célja kapcsoló dik az ö nkormá nyzati feladatok
bá rmelyikéhez.
A pályázatok elbírálásának határideje: a bekü ldési hatá ridő lejá rtá tó l szá mított 30 napon
belü l, az elbírá lá sró l, a tá mogatá sok odaítélésérő l a Képviselő -testü let bizottsá gainak javaslata
alapjá n a Képviselő -testü let dö nt.
Figyelem! A vissza nem térítendő támogatá sok felhaszná lá sá ró l és elszá molá sá ró l szó ló
megállapodá s megkö tésérő l a Tö kö li Polgá rmesteri Hivatal Igazgatá si Irodá ja, a megá llapodá s
aláírá sá t kö vető 30 napon belü li á tutalá sró l pedig a Tö kö li Polgá rmesteri Hivatal Pénzü gyi
Irodá ja gondoskodik. Az odaítélt ö sszeggel minden esetben el kell számolni. A 2020. évi
tá mogatá s pénzügyi elszámolási, valamint beszámolási hatá rideje: 2021. januá r 31. napja. Az
elszámolá s 2020. januá r 1. – december 31. kö zö tt kelt, a Tá mogatott nevére szó ló , zá radékolt és
hitelesített számlamá solatok benyú jtá sá val tö rténhet. Á tutalá ssal teljesített kiadá sok esetében a
kapcsoló dó zá radékolt és hitelesített bankszá mlakivonat csatolá sa is szü kséges. Az el nem
szá molt ö sszeget vissza kell téríteni! Azok a kö zö sségek, melyek elszámolási és beszámolási
kö telezettségü knek a megjelö lt hatá ridő re nem tesznek eleget a 2021. évi tá mogatá si
lehető ségekbő l kizá rjá k magukat. Bő vebb felvilá gosítá st a 24/520-900-as telefonszá mon,
Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatá si irodavezető tő l lehet kérni.

