A 355/2019. (IV. 17.) PM határozat melléklete
PÁ L Y Á Z A T
dunaújvárosi illetékességű egyházközségek nyári gyerektáborainak támogatására
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a Gazdasági és Területfejlesztési, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága véleményének figyelembe vételével – pályázatot ír ki a dunaújvárosi illetékességű egyházközségek
számára nyári gyermek táboraik támogatása érdekében.
1. A pályázaton részt vehetnek:
– Dunaújvárosi székhelyű egyházközségek
2. A pályázat keretében támogatható tevékenység:
– Egyházközségek nyári gyermektáborai
3. A pályázati dokumentáció tartalma:
– Az egyházközség adatairól és a pályázati célról a mellékelt Pályázati adatlapon nyilatkozik.
– A pályázati kiírás 4. pontjában meghatározott kötelezően csatolandó mellékletek.
4. A pályázat kötelező mellékletei:
– Az egyházközség által meghatározott összeg felhasználásának terve, a várható költségek szerint
részletezve.
– Nyilatkozat, hogy a becsatolt dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
– Nyilatkozat arról, hogy az egyházközség nem áll végelszámolás, felszámolás, illetve csődeljárás alatt
vagy egyéb, az egyházközség megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak köztartozása nincsen.
– Nyilatkozat a külön jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségről, érintettségről (érintettség
esetén közzétételi kérelem).
– Nyilatkozat az igénybe vett de minimis támogatásról.
– Nyilatkozat arról, hogy pályázó rendezvényein Dunaújváros MJV Önkormányzatát támogatóként
tünteti fel.
– Nyilatkozat arról, hogy az egyházközség alanyi adómentességgel rendelkezik.
5. A pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: 2.000.000 Ft
6. A támogatás vissza nem térítendő.
7. A pályázat benyújtása:
A pályázatokat 1 példányban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Osztálya részére az
alábbi címen:
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. („A” épület. IV. emelet 402. iroda)
A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos
pályázat benyújtóját a polgármester öt naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
8. Benyújtási határidő: 2019. május 06. (hétfő) 12:00 óráig
9. A pályázatban döntést hozó: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
10. A döntés határideje: 2019. május 31.
11. A pályázati támogatás igénybevétele:
A pályázók 2019. június 7. napjáig kapnak írásbeli értesítést a döntésről. Az eredményes pályázókkal
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést köt. A támogatási összeg
folyósítására a támogatási szerződés megkötését követő 8 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban az érdeklődők a 25/544-151-es telefonszámon, Bokor Zsuzsanna kulturális
ügyintézőtől kaphatnak további felvilágosítást.
Dunaújváros, 2019. április
Cserna Gábor
polgármester

2019. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP
Dunaújvárosi székhelyű egyházközségek nyári gyerektáborainak támogatására
Benyújtási határidő: 2019. május 06. 12:00 óra!
1.) A pályázó adatai:
1.1. A pályázó egyházközség neve:

1.2. A pályázó egyházközség székhelye:

1.3. A pályázó egyházközség levelezési
címe:

1.4. A megvalósításért felelős személy/ek
neve:
Címe:
Telefonszáma:
e-mail címe:

2.) A pályázó egyházközség pénzforgalmi adatai:
2.1. A bankszámlát vezető pénzintézet
neve:
2.2. Bankszámlaszám:
2.3. Technikai szám:

3.) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, programok ismertetése a
várható költségek szerint részletezve:

4.) Pénzügyi igény:
I. Jelen pályázatban igényelt támogatási összeg: .........................................................
II. A tervezett cél megvalósításának egyéb forrásai (egyéb pályázati forrás, támogatás,
önerő, stb.)

5.) A pályázati cél megvalósításának időtartama:
Kezdő időpont:
Befejező időpont:
6.) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
A pályázati kiírás 4. pontja szerint.
Nyertes pályázat esetén tudomásul veszem, hogy az egyházközség neve, a támogatás
célja, valamint a támogatási összeg közzétételre kerül a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2012. évi CXII.
törvény alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város hivatalos honlapján.
…..................................2019…………………………..
Aláírás: …....................................................
Olvasható név: …........................................

Tisztség: …...................................................

