4. OLDAL
a) rendeltetésszerű
felhasználásának
jogszabályban meghatározott szervek
által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
b) arról, hogy a pályázat elbírálásáig,
illetve a támogatási szerződés lejártáig
bejelenti,
ha
ellene
csőd-,
végelszámolási vagy felszámolási eljárás
indult; illetve lejárt esedékességű, meg
nem fizetett köztartozása keletkezett.
A pályázati eljárásban egy alakalommal
hiánypótlás nyújtható be.
6. A pályázat elbírálása:
a) A beérkezett pályázatokat, a pályázatot
benyújtó működése szerint illetékes
bizottság(ok), valamint a Pénzügyi
Bizottság véleményezi.
b) A pályázatokat a Képviselő-testület
bírálja el.
c) A Képviselő-testület a pályázatokat
egyedileg bírálja el, mérlegelési
jogkörébe tartozik az egyes támogatási
összegek megállapítása.
d) Ugyanazon programhoz támogatás csak
egy alkalommal ítélhető meg.
7. Az elbírálás szempontjai:
a) a tervezett esemény bemutatása, várható
színvonala
b)társadalmi fontossága,
c)közösségépítő, erősítő szerepe
az esemény gazdálkodása (önrész és más
források megléte, költségvetésének realitása)
8. Nem részesülhet támogatásban:
a) az a pályázó, aki a pályázati feltételeknek
nem felel meg,
b) a pályázatát késedelmesen nyújtotta be,
c) a hiánypótlásnak határidőben nem tett
eleget,
d) az önkormányzattól korábban (5 évet
megelőzően) kapott támogatást nem
megfelelő célra használta föl, illetve a
támogatással nem számolt el,
e) valamint a pályázni kívánt tevékenységhez
önrésszel nem rendelkezik.
A támogatás keretösszege 2007. szeptember
30-ig megvalósuló pályázatok esetén 1, 5
millió forint.
9. A pályázat benyújtásának
a) határideje: 2007. április 15.
b) helye:
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a) a pályázat elbírálásának határideje: 2007.
május 30.
10. A támogatás folyósítása:
(1) A támogatást a szerződés megkötése után két
részletben folyósítja az önkormányzat. A
támogatási összeg 80%-át a megállapodás
megkötése utáni 15 napon belül, a második
részletet az elszámolás benyújtása és
elfogadása utáni 15 napon belül.
(2) Nem folyósítható támogatás a szerződés
megkötése nélkül.
11. A támogatás felhasználásának ellenőrzése,
elszámolása, a támogatás visszafizetése
(1) A támogatásban részesülő köteles elszámolni
a támogatás felhasználásról a szerződésben
meghatározott határidőig.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzését ellátó
személy vagy szervezet ellenőrzést végezhet a
helyi
önkormányzat
költségvetéséből
céljelleggel
juttatott
támogatások
felhasználásával
kapcsolatosan
a
kedvezményezett szervezeteknél is.
(3) A támogatásban részesülő köteles a
jogosulatlanul vagy nem megfelelő célra
felhasznált
támogatási
összeget
a
polgármester felszólítása után 8 napon belül
az önkormányzat pénztárába egy összegben
megfizetni. Késedelmes teljesítés esetén
késedelmi kamat válik esedékessé, melynek
összege a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszerese.

Biharkeresztes, 2007. február 28.

Barabás Ferenc
polgármester
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