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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA

Közrendvédelmi Keret

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Érd Megyei Jogú Város Közrendvédelmi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) KGY. rendeletében foglaltak alapján  
pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.
II. 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.
III. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A Közrendvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
–  a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.
IV. 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%-át 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig 
az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.
Támogatás összege: A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600 000 Ft lehet. 
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 rendelkeznek.
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.
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.
V. 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 dokumentumok 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., fszt.), vagy
postai úton a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodának címezve lehet, mindkét esetben,  1 példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: 
„Közrendvédelmi 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 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodáján (Közterület-felügyelet), illetve letölthető 
a város honlapjáról (http://www.erd.hu).
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.
VI. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL
A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálása a Rendeletben foglalt szabályok alapján történik.
Közzététel: A közzététel részletes szabályait a Rendelet állapítja meg.
VII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA
A támogatás felhasználása:
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.
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 teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a pályázó a 
támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy elszámolási, szakmai beszámolókészítési kötlezett-
ségének tesz eleget,  a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, 
ha a Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közrendvédelmi Bizottsága  a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére 
részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés ellenőrzi.
VIII. 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.
 Közrendvédelmi Bizottság

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) KGY 
rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

Működési Támogatás Keretre pályázhatnak
mindazon civil szervezetek, amelyek Érd Megyei Jogú Városhoz kapcsolódó vagy a település lakosait érintő programokat szerveznek, feladatot látnak el; fel-
adataik ellátása érdekében működésükhöz szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére, valamint működési költségeik 
biztosítására támogatási igénnyel élnek.
Pályázati Önrész Keretre pályázhatnak
Mindazon civil szervezetek, melyeknek nem helyi szinten (régió, állam, Európai Unió, stb.) benyújtott pályázataik Érd Megyei Jogú Városban megvalósítandó 
tevékenységek végrehajtását célozzák. 

Működési Támogatás Keretre és a Pályázati Önrész Keretre pályázni a következő feltételekkel lehet:
a.)  azon jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapsza-

bályának (alapító okiratának) megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja; 
b.)   azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösségek és csoportok, amelyek a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve – doku-

mentálhatóan – folyamatosan működtek és stabil taglétszámmal rendelkeznek;
feltéve mindkét esetben, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkeznek, vagy helyi szervezetét ott működtetik.
A támogatás további feltétele, hogy a civil szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, és a támogatással pártpolitikától mentesen, a 
településhez kapcsolódó vagy a település lakosait érintő közhasznú feladatot kíván ellátni és (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott 
támogatással, nincs lejárt köztartozása, illetve köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti.
A civil szervezetek 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.
Pályázni a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú rendelet 2. számú mellékleteként szereplő pályázati adatlap benyúj-
tásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet. 
Ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegy-
zés másolatát, az alapszabályt és az alapító okiratot, köztartozás-igazolást, vagy nyilatkozatot a tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia. 
A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Érd, Alsó u. 1.) vehető át, vagy letölthető a város honlapjáról. (www.erd.hu)
A működési és a pályázati önrész keretekre együttvéve legfeljebb összesen egy pályázat adható be.
Amennyiben a pályázó a meghatározottaktól eltérő számban nyújt be pályázatokat, a pályázat kiírójának megkeresésére 5 napon belül nyilatkoznia kell, 
hogy melyik pályázatát kívánja fenntartani. A nyilatkozattétel késedelmes megtétele vagy elmulasztása esetén valamennyi benyújtott pályázatot érvény-
telennek kell tekinteni.
A pályázatokat egy példányban benyújtani a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján személyesen, - zárt borítékban - vagy postai úton lehet. A postai 
úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni. 
A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap. 
A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatok érvénytelenek!
A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!
A beérkezett pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottsága dönt.
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.
Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek (öntevékeny közösségek és csoportok pályázatához) a képviseletet ellátó személy nyilatkozata 
szükséges. (függelék) 
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt. 
A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.
A Pályázati Önrész Keretből elnyert támogatás estén a nyertes pályázó számára az önkormányzat úgy biztosítja az önrészt, hogy azt akkor adja át a pályázó-
nak, amikor az elnyeri a program megvalósításához szükséges támogatást, és ezt a támogatási szerződés bemutatásával igazolja.
A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási 
határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulását követő 30. nap
Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. 
A szakmai beszámolóval együtt történő elszámolás elfogadásáról a Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság dönt.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg, ha a civil szervezet a támo-
gatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott; vagy a felhasználásról nem számol el, a támogatás azonnal 
megszüntethető, illetve a megítélt összeget vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.
A döntésről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 
A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére 
vonatkozó adatokat az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésőbb a döntés meghozatalát követő harmincadik 
napig közzé kell tenni.

ÉRDI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, 2030 ÉRD, ALSÓ U. 3

Pályázati felhívás

AZ ÉRDI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

„SEGÍTHETEK?”
címmel, 2010-2011 tanévre tanulmányi sikerességük 

ELÕMOZDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 
PÁLYÁZATOT HIRDET  MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ, ÉRDI,  

CIGÁNY/ROMA  TANULÓK/HALLGATÓK RÉSZÉRE 

A pályázat célja: Az a roma származású általános vagy közép-
iskolás, vagy felsõfokú oktatásban tanuló részesülhessen támo-
gatásban, aki képességeihez mérten jól szerepel az iskolában, jó 
vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését rendben tartja, 
feladatait elvégzi, udvarias, igazolatlan mulasztása nincs!

A tanulókat az iskola igazgatója, osztályfõnöke, tanszékvezetõje, 
tanára javasolhatja az ösztöndíjra! Az elbírálás a CKÖ jogköre, több 
tanuló esetén a döntés a rangsorolás szerint történik

Pályázati feltételek:
– Cigány-roma származás és érdi lakos
– Iskola, (igazgató, osztályfõnök, tanszékvezetõ, tanár) ajánlása.

– Tanulmányi eredményének átlaga legalább 3 egész. 
– Jó vagy példás magatartás.

Az általános iskolai tanulók, 5 osztálytól pályázhatnak (az átlag-
számításba a magatartás szorgalom nem számít bele). Külön 
elbírálás alá esik az a tanuló, aki nem éri el a 3 egész átlagot, de 
példás magatartása és szorgalma miatt jelentõs javulást mutatott 
fel az elõzõ féléves eredményéhez képest.

A pályázat beadási határideje: 2010. július 3. déli 12 óra. 
Helye: Polgárok Háza 1 emelet 116. szoba, személyesen, Kalányos 
Éva romareferensnél szerdán: 8-14 óráig, és pénteken 8-12 óráig.
A pályázónak valamennyi feltételnek meg kell felelnie, ellenkezõ 
esetben nem érvényes a pályázata. A határidõn túl beadott pályá-
zat nem érvényes!

Az elbírálás ideje:  2010. július 20-ig.
Kifizetések 2010. augusztus hónaptól folyamatosan. A nem nyert 
pályázatokra külön értesítést nem küld a CKÖ!
A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhetõ, 
Kalányos Éva romareferensnél. Érd, Alsó u. 3. I. em. 116 szoba, 
valamint a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján!

  Balogh Gusztáv, Érdi CKÖ elnök

információk


