
Érdi Újság 17XX. évfolyam, 2010. április 15.

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Bizottsága a civil szervezetek önkor-
mányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú rendeletben foglaltak alapján 
pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek 
részére.

T Á M O G A T Á S I   F E L T É T E L E K:

Egészségügyi Keret:
Pályázhatnak mindazon civil szervezetek és közösségek, amelyek az alábbiakban felsorolt 
feladatokat kívánják megoldani: 
•  Érd Megyei Jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó 

programok megvalósítása;
•  egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, szenvedélybetegség-ellenes, vala-

mint prevenciós, szemléletmódváltást elősegítő programok rendezése, illetve azokon 
való részvétel.

Pályázati keretösszeg: 
Érd MJV Közgyűlése által meghatározott összeg: 2 000 000 Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő 
megjelenését követő 30. nap. 
A rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap 
esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidő leteltétől számított 
15 nap.

Pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai úton benyújtott pályá-
zat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.
A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek 
kell tekinteni.
Személyesen zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján munka-
időben (Érd Alsó u. 3.) lehet egy példányban. 

A borítékra rá kell írni: Civil szervezetek Önkormányzati támogatása: Egészségügyi keret 
pályázat

Egyéb pályázati feltételek:
Pályázni a civil szervezetek és a közösségek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. 
(II. 26.) számú rendelet 2. számú mellékleteként szereplő pályázati adatlap benyújtásával, 
az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil 
szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó 
pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és az 
alapító okiratot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat kiírását 
követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra igényelheti, azzal, hogy 
amennyiben a pályázó által megvalósítani kívánt program előreláthatólag egy éven túl 
valósul meg, a támogatás igénylésekor benyújtott kérelem alapján kivételes esetben az 
illetékes bizottság az egy évet legfeljebb 60 nappal meghaladó megvalósulási határidejű 
pályázatot is támogathat. 

A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600 000 Ft lehet. 
Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló 
szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját 
az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.
Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. Az elszámolás részle-
tes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.
A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra 
használható fel elszámolási kötelezettséggel.

Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról az Egészségügyi Bizottság dönt. 

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat 
teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor 
lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy beszámo-
lási kötelezettségének nem tesz eleget,  a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a 
támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha 
az illetékes bizottság a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség 
teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés köteles ellenőrizni.

Pályázni csak formanyomtatványon lehet, mely átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd,  Alsó u. 3.) Hétfő: 8:00–18:30-ig, kedd, szerda, csütörtök: 
8:00–16:30-ig, péntek: 8:00–12:00-ig, vagy letölthető a város honlapjáról www.erd.hu.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
CIVIL SZERVEZETEK IDEGENFORGALMI, EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKAT ÉRINTÕ 

TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA
I. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és 
Oktatási és Művelődési Bizottsága a civil szerveztek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 
26.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. §-ában kapott felhatalmazás alapján pályázatot 
ír ki civil szervezetek idegenforgalmi, Európai Uniós és nemzetközi kapcsolatokat érintő tevékenysé-
gének önkormányzati támogatására.
III. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be mindazon civil szervezetek, melyek a 
Rendeletben rögzített valamennyi, civil szervezettel szemben támasztott valamennyi előírásnak 
megfelelnek, a jogosultsági feltételek meglétét a Rendeletben foglalt módon igazolják, és nem 
esnek a Rendeletben meghatározott kizáró okok alá.
IV. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Jelen pályázati felhívás keretében pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban 
felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
a) Érd Megyei Jogú Város idegenforgalmi szempontból jelentős értékeit, kínálatát bemutató kiadvá-
nyok, térképek elkészítése,
b) a város idegenforgalmi értékeinek feltárása, népszerűsítése, 
c) turisztikai honlapok elkészítése
d)  idegenforgalmi tájékoztatást szolgáló táblák elhelyezése,
e) Érd Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a város népszerűsítése,
f) kulturális, ifjúsági, protokolláris külkapcsolatok kiépítése és ápolása.
V. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
A. Támogatás formája:
A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.
Az Önkormányzat a támogatási szerződés aláírását követően az elnyert támogatás összegének 50 
százalékát 15 napon belül előfinanszírozásként, 50 százalékát pedig az elszámolás és a szakmai 
beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.
B. Támogatás összege:
A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600 000 Ft lehet. 
C. Pályázati saját forrás:
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. Mindazonáltal a pályázatok elbírálásánál 
előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is ren-
delkeznek.
D. További feltételek:
A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat (ide értve a nem helyi 
szinten kiírt pályázatokat is) kiírását követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra, 
igényelheti.
Amennyiben a pályázó által megvalósítani kívánt program előreláthatólag egy éven túl valósul meg, 
a támogatás igénylésekor benyújtott kérelem alapján kivételes esetben az illetékes bizottság az egy 
évet legfeljebb 90 nappal meghaladó megvalósulási határidejű pályázatot is támogathat.
Ugyanazzal a programmal a Rendeletben meghatározottak közül kizárólag egy kerethez lehet 
pályázni, ellenkező esetben az adott témában benyújtott pályázat érvénytelen. 
Működési támogatás keretre és Pályázati önrész keretre együttvéve legfeljebb összesen egy pályázat, 
valamennyi egyéb keretre együttvéve pedig legfeljebb összesen kettő pályázat adható be.
Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet 
kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával 
nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.
VI. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A. A pályázatok benyújtásának módja, helye:
Pályázni kizárólag a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az 
abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet, azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek 
több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentu-
mok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és az alapító okiratot tárgyévben csak a 
legelső pályázatához kell csatolnia.
A pályázatot benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára (Alsó u. 3., 
fsz.), vagy postai úton a Stratégiai Irodának címezve lehet, mindkét esetben,  1 példányban, zárt 
borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Idegenforgalmi, Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok 
Keret 2010”. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét 
kell érteni.
A pályázati adatlap és a Rendelet átvehető a Polgármesteri Hivatal Stratégiai Irodáján, illetve letölt-
hető a város honlapjáról (http://www.erd.hu).
B. A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését 
követő 30. nap. 
A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell 
tekinteni.
A Rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a 
pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
VII. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL
A.  A pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálása a Rendeletben foglalt szabályok alapján történik.
B. Közzététel:
A közzététel részletes szabályait a Rendelet állapítja meg.
VIII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA
A. A támogatás felhasználása:
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.
B. A támogatás elszámolása:
A pályázó a támogatás összegének felhasználásáról a Rendeletben foglaltak szerint elszámolni 
köteles.
A támogatás támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesí-
tésének elmaradása esetén, illetőleg ha a pályázó a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, 
tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy elszámolási, szakmai beszámolókészítési 
kötlezettségének nem tesz eleget,  a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás össze-
gét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha a Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és Oktatási és Közművelődési 
Bizottsága  a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részlet-
fizetési kedvezmény nem nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés ellenőrzi.
IX. EGYÉB SZABÁLYOK
Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban kerül kiírásra. 
Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további előírást a Rendelet 
rögzíti.

 Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati 
támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) rendeletében foglaltak alapján pályázatot hirdet az 
Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.
A Környezetvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbi-
akban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
a)  természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szol-

gáló programok szervezése;
b)  parlagfű-mentesítési akciók szervezése;
c)  környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készí-

tése.

A pályáztatás rendje:

A program megvalósításának határideje a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 év, a 
pályázat szakmai és pénzügyi beszámolójának határideje legkésőbb a pályázati cél meg-
valósulásától számított 30. nap.
Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.
Működési támogatás keretre és Pályázati önrészkeretre együttvéve legfeljebb összesen 
egy pályázat, valamennyi egyéb keretre együttvéve pedig legfeljebb összesen kettő 
pályázat adható be.
A benyújtási határidőt követően beérkezett/postára adott pályázat érvénytelen.
A pályázat  hiányosan kitöltött adatlap és a kötelező mellékletek hiánya esetén érvény-
telen. 
Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A benyújtás módja:

A pályázatot személyesen lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodájára (Érd, Alsó u. 1., II. em. 201. sz.), 
ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálati Irodára (Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton 
a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodájára címezve, mind-
két esetben egy példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Természet- és 
Környezetvédelmi Keret pályázat”. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási 
határidőn a postára adás idejét kell érteni.
A benyújtás határideje: az Érdi Honlapon való megjelenést követő 30. nap.
Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok 
csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása 
esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a 
bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és az alapító okiratot tárgyévben csak a 
legelső pályázatához kell csatolnia.
Az adatlap a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján vehető át, vagy letölthető 
a www.erd.hu honlapról. 
A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása:
A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600 000 Ft 
lehet.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázati cél megvaló-
sításához saját forrással is rendelkeznek.
Aki az elmúlt három évben igényelt támogatással nem számolt el, kizárta magát a 
pályázatból.
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben 
meghatározott módon köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót 
készíteni, mely benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától 
számított 30. nap.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, valamint a feladat teljesí-
tésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lénye-
ges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a felhasználásról 
nem számol el, a támogatás összegét vissza kell fizetni.
A döntésről valamennyi pályázót írásban értesítjük.
          Környezetvédelmi Bizottság

Immár 12. alkalommal rendezik meg Diósdon a Tavasz
köszöntő Fesztivált. Az egyik legrangosabb Pest megyei 
családi rendezvény egész nap középkori vásári hangu
latával vár mindenkit április 17-én, viadalokra, népzene-
néptáncbemutatókra, színvonalas, minőségi szórakozás
ra, s egy kis baráti eszem-iszomra, csevelyre ismerőssel, 
és ismeretlennel egyaránt a gyönyörűen rendbetett 
diósdi Kőbányába.

A Tavaszköszöntő az a hely, ahol jól érzi magát apróság 
és szülő, ismeretlen és ismerős, ahol minden korosztály 
megtalálja a számára legvonzóbb programot. Az egész 
napos zenei színpadi programok mellett felszállhatunk majd 
a régi hangulatot idéző kézzel hajtott körhintára, a vásári so
kadalomban betérhetünk a bábszínházba, lesznek gólyalába
sok, „egérparádé”, meghallgathatjuk a Bajuszkirály meséit, és a 
legkisebbek kipróbálhatják a felhővadászat tudományát is.

A lenti bánya házigazdái középkori lovagok, íjászok lesznek. 
Lovaglási lehetőséggel, és kisállat-simogatóval várnak minden 
érdeklődőt. A nagyszínpadon a népzene, a néptánc képviselőit 
követően zárásként, immár hagyományosan az Ismerős Arcok rockegyüt-
test is láthatják a Diósdra látogatók. A Tavaszköszöntő Fesztivál továbbra is 
ingyenes, belépőjegy nincs. A fesztivállal kapcsolatban minden egyéb infor
mációt megtalálhat a www.tavaszkoszonto.hu honlapon.

információk


