
Pályázati felhívás 

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Kiíró) pályázatot 

hirdet Mucsony településen működő civil szervezetek részére 2019. évi önkormányzati 

támogatás elnyerésére. 

A pályázat célja: 

Kiíró a rendelkezésére álló erőforrásokkal támogatni kívánja a Mucsony településen élő és a 

közösségért önkéntes munkát végző csoportokat. 

Kiíró minden olyan civil szervezetnek támogatást kíván nyújtani, akik Mucsony településen 

végzik önkéntes, saját maguk által kitűzött cél megvalósítására irányuló tevékenységüket. A 

támogatás csak a településért, vagy a településen élők nagyobb csoportjáért végzett munka 

alapján állapítható meg. A támogatásba bevonható minden olyan erőforrás, amely 2019. 

évben a Kiíró rendelkezésére áll és a civil szervezet igénye alapján segítheti az önkéntes 

tevékenység végzését.  

Civil szervezet: 

a. ) Cégbírósági bejegyzés alapján működő (Alapítvány, Egyesület, Nonprofit Kft.) 

szervezet, amely nem profitorientált és nagyrészt önkéntes munkával szervezi, végzi a 

céljai megvalósítását. 

b. ) Bejegyzés nélkül működő legalább 8 tagú csoportosulás, amely a csoporttagok 

érdekében és/vagy a településen jól körülhatárolható közösségért és/vagy a település 

teljes lakosságának érdekében fejt ki önkéntes tevékenységet. A működési célt írásos 

formában megfogalmazza. 

Pályázók köre: 

Jelen kiírásra azok a bejegyzett vagy bejegyzés nélkül működő civil szervezetek adhatnak be 

pályázatot, amelyeknek Mucsony Nagyközség területén van a székhelyük, vagy csak itt 

végzik önkéntes tevékenységüket. 

A civil szervezeteknek vállalniuk kell az önkormányzatnál történő regisztrációt. 

Az előző évi támogatás elszámolásáról szóló beszámolót be nem nyújtott szervezet nem 

pályázhat jelen pályázati felhívásra. 

A regisztráció tartalma: 

a. ) 2018. december 31-ig bejegyzett szervezeteknél (kivéve a korábban pályázatot 

benyújtó szervezetek): 

- Alapító okirat; Szervezeti és működési szabályzat vezető által hitelesített másolatának 

benyújtása, 

b. ) be nem jegyzett szervezeteknél 

- taglista; 

- civil program, tevékenység rövid leírása; 

- működési cél megfogalmazása a vezető által aláírt dokumentumban. 

 

c. ) 2018 évben támogatásban nem részesült szervezet új pályázónak minősül. 



A regisztrációhoz szükséges dokumentumok a pályázattal együtt nyújtandók be. 

 

Pályázat tartalma: 

Támogatható tevékenységek köre: 

civil szervezet rendezvénye 

- civil szervezet céljainak megvalósítása 

- civil szervezet működési feltételeinek segítése, biztosítása. 

Benyújtandó pályázat elemei: 

Írásban rögzített, megpályázott tevékenység megfogalmazása 2019. évre vonatkozóan: 

- Több tevékenység, kitűzött cél esetén időbeli felsorolás. 

- Támogatás igényelt formájának pontos leírása. 

- Rendezvények költségeinél szükséges meghatározni az összegszerű igényt, a 

rendezvény tervezett időpontját és a néhány mondatos leírását. Igényelni lehet a 

rendezvény jellegétől függően dologi támogatást, helyiség biztosítást vagy 

szolgáltatás biztosítását pontosan megfogalmazva. 

- A pályázatban vállalnia kell, hogy Mucsony Nagyközség által szervezett „800 

éves Mucsony” rendezvénysorozathoz tartozó programokon a támogatott 

szervezet 8 fő képviselővel részt vesz, illetve igény esetén önkéntes segítőként 

támogatja a program megvalósulását. 

A működési feltételekhez történő támogatás igénylés esetén konkrétan szükséges 

megfogalmazni a támogatás típusát. 

Határidők: 

Pályázat kiírása: 2019.február  15. 

Pályázat benyújtása: 2019.március 19.  16.00  óráig.  

Pályázat elbírálása: 2019. március 21. 

Pályázat támogatás felhasználása: 2019. január 2 - december 31. 

Pályázat elszámolása: 2020. február 28. 

Pénzügyi feltételek: 

Támogatás formája lehet: 

- pénzbeli, vissza nem térítendő támogatás, 

- dologi, vissza nem térítendő támogatás, 

- szolgáltatás biztosítása kedvezményesen vagy ingyenesen, 

- helyiség biztosítása kedvezményesen vagy ingyenesen. 

Támogatás összege: 
A teljes 2019. évi támogatás forintban kifejezett összege minimum 40.000 Ft. 

Elbírálási szempontok: 

- a pályázott tevékenység közösségi jellege 

- a pályázott tevékenység és a település kapcsolata 

- a pályázó elképzelésének kapcsolódása a Kiíró feladataihoz 



- a pályázott tevékenység egyedi, különleges jellege 

- a pályázó tevékenységének a település életére, hírnevére gyakorolt hatása 

- a pályázott támogatás összetétele 

- amennyiben támogatott volt az előző évben, akkor az elszámolás értékelése. 

- az előző évről benyújtott elszámolás 

Adminisztratív információk 

A pályázatot 2 példányban lezárt borítékban kell benyújtani a Mucsonyi Polgármesteri 

Hivatalba (3744 Mucsony, Fő út 2.). Pályázat benyújtása csak személyesen történhet a 

benyújtási határidőig. Ezt követen érvényes pályázat nem nyújtható be. A pályázat 

elbírálásáról a Kiíró dönt. A pályázat eredménye megjelentetésre kerül a www.mucsony.hu 

honlapon, illetve a pályázók értesítést kapnak. Az eredményes pályázókkal az önkormányzat 

támogatási megállapodást köt. A nem támogatott pályázatok benyújtói írásban értesülnek a 

döntésről. 

Ellenőrző lista: 

Benyújtandó dokumentumok: 

1. ) Regisztrációhoz szükséges dokumentációk 

2. ) Írásban rögzített megpályázott tevékenység 2019. évre vonatkozóan 

 

             Tisztelettel 

 

          Viszlai Viktor sk. 

          polgármester 

http://www.mucsony.hu/

