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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; feladataik 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 felté-
telekkel lehet:
a)  azon jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt 

legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának (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 – dokumentálhatóan – 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 folytat-
hat, 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 benyújtásával, az abban meghatározott dokumen-
tumok csatolásával lehet. 
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, 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 pályáza-
tot érvénytelennek kell tekinteni.
A pályázatokat egy példányban benyújtani a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján szemé-
lyesen, – 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 pályázónak, amikor az elnyeri a program megvalósítá-
sához szükséges támogatást, és ezt a támogatási szerződés bemutatásával igazolja.
A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvaló-
sulásról 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 támogatás 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.

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Bizottsága a civil szervezetek önkormány-
zati 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:
Szociális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felso-
rolt feladatokat kívánják megoldani:
a)   a szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű 

személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, akciók megvalósítá-
sára,

b)  a szociális ellátás alanyai részére szervezett rendezvények megtartására, ilyen rendez-
vényeken való részvételre.

Pályázati keretösszeg: 
Érd MJV Közgyűlése által meghatározott összeg: 2 500 000 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 ( 2030 Érd Alsó u. 3.) lehet egy példányban. 
A borítékra rá kell írni: Civil szervezetek Önkormányzati támogatása: Szociális keret 
pályázat

Egyéb pályázati feltételek:
Pályázni a civil szervezetek 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 szervezet-
nek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati 
dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és az alapító okira-
tot 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 90 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 Szociális 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.

Köszönjük az 1%-os felajánlásokat!
A Magyar Földrajzi Múzeum megköszöni 
mindazoknak a segítségét és támogatá-
sát, akik az intézmény javára ajánlották 
fel 2008. évi személyi jövedelemadójuk 
1%-át. Az összesen 317 255 Ft-nyi össze-
get könyvtári állományunk bővítésére, 
számítástechnikai eszközök vásárlására 
és kiállításbővítésre fordítjuk.

Felhívjuk leendő támogatóink figyelmét 
adószámunkra, melyre idén is várjuk 
megtisztelő felajánlásaikat: 

16792654-1-13
Magyar Földrajzi Múzeum,  

2030 Érd, Budai út 4.

A Kós Károly Szakképző Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

testnevelés–angol szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Ercsi út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Testnevelés és angol tantárgyak tanítása szakiskolában és szakközépiskolában.
Illetmény és juttatások: Az  illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Egyetem, testnevelés–angol szak.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Végzettséget igazoló okirat 
másolata, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. augusz-
tus 23.  napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.
A pályázatok benyújtásának módja: 
* Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Ercsi út 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1/2010, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés–angol 
szakos középiskolai tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal honlapja
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kos-erd.hu honlapon szerez-
het.

FELHÍVÁS
mezőgazdasági összeírásra, lebonyolítói feladatok ellátására

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2010. évi XXVI. törvény alapján 2010. június 1. és 
június 21. között az ország valamennyi településén általános mezőgazdasági összeírást 
(ÁMÖ) hajt végre.
  Az összeírás feladata, hogy átfogó képet adjon a döntéshozóknak és a gazdálkodóknak 
egyaránt az átalakulás folyamatáról, a mezőgazdaság jelenlegi szerkezetéről és az ágazat 
szereplőinek helyzetéről.
  Az összeírás kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az állatállomány részletes 
feltérképezése mellett a mezőgazdaságban foglalkoztatottak összeírására, mezőgazda-
sági szolgáltatások nyújtására és igénybevételére, valamint a mezőgazdasági termelési 
módszerek – talajművelési, öntözési, trágyázási stb. eljárások – számbavételére is.
  Az egyéni gazdaságokat szakszerűen felkészített összeírók keresik fel és személyes 
interjú során töltik ki a kérdőíveket. Az összeírók személyre szóló igazolványt kapnak. 
Továbbá, az összeírás végrehajtásában felülvizsgálók segítik a munkát.
  Felhívjuk az érdi lakosság figyelmét, hogy az összeírói és felülvizsgálói feladatra 
jelentkezni lehet 2010. április 28-ig. Részletesebb felvilágosítást ad: Nagy Annamária  
(Tel.: 06-23/522-387)
 Dr. Szabolcs Mária jegyző

információk


