
PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS 
 

Mátészalka Város Önkormányzata a 36/2011.(VII.25) OKB  számú határozata valamint a 
98/2011.(VII.25.) ESZSB számú határozata alapján a következő felhívást teszi közzé: 

 
Mátészalka Város Önkormányzata a Magyar Cégbíróság által bejegyzett Mátészalkán működő civil 

szervezetek számára pályázatot ír ki  
Civil szervezetek pályázata  2011.  

címmel. 
 

Pályázni lehet minden közcélú tevékenységgel, projekttel, mely Mátészalka város életét színesíti, 
fejlődését elősegíti. 
 
Nem nyújthatnak be pályázatot, akik 
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak; 
- 60 napon túli adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozásuk van, kivéve ha fizetési halasztást 
vagy részletfizetési kedvezményt kaptak; 
- az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésekben vállalt 
kötelezettségüket nem teljesítették; 
- az igényelt támogatást az államháztartás valamely előirányzatából már elnyerték.  
 
A pályázat keretösszege: 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint, mely összeg Mátészalka város 2011. évi 
költségvetési rendeletének közcélú programok rovatában szerepel. 
Egy projekt megvalósításához maximálisan 250.000 Ft, azaz kettőszáz-ötvenezer forint pályázható, 
melyhez a pályázónak minimum 20% saját forrást kell biztosítania. 
 
A pályázatnak tartalmazni kell a program leírása mellett a megvalósítás tervét és tételes 
költségvonzatát is. 
A pályázat szükséges kelléke a Pályázati adatlap, melyet a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 
Intézményi-, Közművelődési- és Sport Irodájában lehet igényelni (Mátészalka, Hősök tere 9. II. 
emelet 29-31. számú szoba) illetőleg letölthető Mátészalka Város honlapjáról (www.mateszalka.hu) 
jelen pályázati kiírás mellékleteként, a Pályázatok menüpont alatt. 
Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés aláírására kerül sor. A Pályázati Szabályzat értelmében 
szükséges - a támogatási szerződés megkötése érdekében - becsatolni a Pályázatkezelő részére a  

a)  nyilvántartását vezető szerv, illetve bíróság által kiállított 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, illetve 
igazolást arról, hogy a pályázó, illetve a kötelezettségvállaló intézmény a nyilvántartásában szerepel; 

b)  a szerződés aláírására feljogosító okiratot; 

c) nyilatkozatát arról, hogy elmaradt köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést 
(részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 

d) nyilatkozatát arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő elmaradt 
tartozása nincs; 

e) a számlavezető pénzintézet igazolását a számlaszámról, illetve arról, hogy a megadott bankszámla a 
civil szervezet sajátja, a felette rendelkezésre jogosult szervezeti vezető(k) megnevezésével. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 25. 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejétől számított 30 nap. 
 
A pályázattal kapcsolatos további információk iránt a Pályázatkezelőnél lehet érdeklődni: Mátészalka 
Város Polgármesteri Hivatal Intézményi-, Közművelődési- és Sport Iroda; Telefon: 44/501-319 vagy 
44/501-396. 
 
Mátészalka, 2011. július 26. 
 
 
  Szabó István 
  polgármester  


