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Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága a 
helyi sportról és sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati 
rendelet alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek és sportegyesületek támogatására 
elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására.
Támogatásra fordítható pénzkeret a mindenkori éves költségvetésben kerül meghatáro-
zásra, amely nem tartalmazza a pályafenntartási költségeket.
Pályázat célja: a városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sportesemé-
nyeinek, rendezvényeinek támogatása. 
Pályázatot nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, és érdi székhellyel nyil-
vántartásba vett sportegyesületek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról 
és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III. 26.) önkormányzati rendeletben, 
valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
•  a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,
•  a sportolók létszámát,
•  a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját 

(mérlegét), sportszakmai adatait,
•  a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját,
•  az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát,
•  a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát,
•  az igényelt támogatás nagyságát;
•  a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett 

bevételeket,
•  egyéb támogatásokat,
•  a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásá-

ról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.
Önkormányzati költségvetési támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely 
(amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a 
helyi önkormányzati adóhatóság, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe 
tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott 
törlesztő részlettel teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított, 
hatvan napnál nem régebbi közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve 
törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilat-
kozatával kell igazolnia.
A sportegyesület köteles éves pénzügyi tervet készíteni, megtervezni az önkormányzati 
támogatás felhasználásának módját, mely összeg más célra nem használható fel.
A pályázathoz csatolni kell a pályázó egyesület  alapszabályát, a  sportban elért eredmé-
nyeit, a tagok számát, és a sportban foglalkoztatottak számát. 
A támogatást igénylő egyesület önkormányzati tulajdonú ingatlan használata esetén 
köteles az ingatlan fenntartásával és felújításával kapcsolatos költségeket külön megne-
vezni és azt igazolni.
Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, feladat meghatározással igényelhető.
Az előző évi mérlegben a városi támogatáson felül megjelenő saját egyéni bevétel képezi 
a tárgy évi városi támogatás 20 %-os alapját.
Önkormányzati költségvetési támogatás a következőkben meghatározott követelmények 
teljesítése esetén igényelhető:
Az igénylő
a)  Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja  és  az általuk 

szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet az adott nemzeti sportszövetség által 
kiállított igazolással bizonyít;

b)  az általa használt – önkormányzati tulajdonban és szervezeti kezelésben lévő – sport-
létesítményeken, legfeljebb önköltséges térítés ellenében, alapvető sporteszközei 
rendelkezésre bocsátásával biztosítja a lakosság tömegsportjának feltételeit.

Előnyt élvez az a pályázó, aki rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, tömeg-
sport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is 
kiterjed.
A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékle-
tek csatolásával kell a Sport,  Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság címére zárt borítékban 
az Ügyfélszolgálaton  leadni.
A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Sport,  Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága 
véleményezi és dönt a támogatás mértékéről.
A pályázatok benyújtási határideje: 2012. április 13. déli 12 óra
Elbírálás: 30 napon belül
A pályázók a döntést követően írásos értesítést kapnak.
A támogatásban részesített pályázók jegyzéke az Érdi Újságban és az Önkormányzat 
honlapján közzétételre kerül.
Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az Önkormányzat  a pályázókkal 
támogatási szerződést köt. A támogatás felhasználását és a program megvalósítását az 
Önkormányzat a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi.
A sportegyesület  a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást köve-
tő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és 
szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, vagy a feladat teljesí-
tésének elmaradása esetén a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás 
összegét vissza kell fizetni.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense 
ad. A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal sportreferensénél (Érd, Alsó u. 1. I. em. 
128.)  vehetők át, vagy letölthetők az érdi honlapról (www.erd.hu).

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága a civil szervezetek önkormányza-
ti támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) rendeletében foglaltak alapján  pályázatot hirdet az 
önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.
A Kulturális keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban 
felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
a)  Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró vagy hagyományteremtő céllal megva-

lósuló fesztiválok, rendezvények szervezése vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,
b)  Érd Megyei Jogú Városban kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése, 

kiadványok készítése,
c)  nemzetiségi, kisebbségi hagyományőrző programok, események rendezése,
d)  oktatási, nevelési célú városi rendezvények vagy rendezvénysorozatok szervezése és 

lebonyolítása.
Az Oktatási és Művelődési Bizottság előnyben részesíti a pályázat időszakában megvaló-
suló alkotások, rendezvények, programok létrehozását.
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.
Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.
A benyújtási határidőt követően beérkezett/postára adott pályázat érvénytelen.
A pályázat  hiányosan kitöltött adatlap és a kötelező mellékletek hiánya esetén érvényte-
len.  Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
A benyújtás módja:
A pályázatot személyesen lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 
Humán Irodájára (Érd, Alsó u. 1., I. em. 128.), ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálati 
Irodára (Alsó u. 3., fsz.) vagy postai úton a Humán Irodának címezve, mindkét esetben egy 
példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Kulturális keret pályázat”. Postai 
úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.
A benyújtás határideje: az önkormányzat honlapján történő 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.
A pályázati dokumentáció ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján, 
ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálati Irodán 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 felhasználása 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.
 Oktatási és Művelődési Bizottság

Pályázati felhívás
A vonatkozó jogszabályok értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (2030 Érd, Alsó 
utca 1.) pályázatot hirdet az alábbi alapfokú művészetoktatási intézmény magasabb 
vezetői teendőinek ellátására:

Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2030 Érd, Felső u. 33.

Képesítési és egyéb feltételek:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében:
–  cselekvőképesség,
–  büntetlen előélet,
–  az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szüksé-

ges – a Közoktatásról szóló törvény 17.§ (1)-(2) bekezdésében – felsorolt felsőfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga megléte,

– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
–  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben 
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

Előnyt jelent: 
–  intézményvezetői szakképzettség megléte.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározottak igazolásán túl – a pályázó szakmai 
önéletrajzát, az adott iskola pedagógiai programjához kapcsolódó vezetői programot, 
fejlesztési elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
–  iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolatát,
–  arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A megbízás időtartama: magasabb vezetői megbízás öt évig terjedő határozott időre 
szól.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet előírásai az 
irányadók.
A pályázat megjelenése (közzététele):  Nemzeti Közigazgatási Intézet  internetes 
oldalán, illetve az Oktatási és  Kulturális Közlönyben.
A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított harminc nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenéstől számított 60. napot követő 
közgyűlés időpontja.
Munkakör betöltése:  2012. augusztus 1-jétől
A pályázatot Érd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, T. Mészáros Andráshoz kell benyúj-
tani 3 példányban.

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil szer-
vezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
Támogatási feltételek:
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: 750 000,- Ft
A pályázatok benyújtásának határideje:  A pályázatok benyújtási határnapja a kiírás-
nak 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.) önkor-
mányzati 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 a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
dönt. 
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása valamint a feladat tel-
jesítésének 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.
A 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 

információk

Pályázati felhívás
Sport és Ifjúsági Keretre
Érd Megyei Jogú Város Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletében fog-
laltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
A Sport és Ifjúsági Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiak-
ban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
a)  Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró, vagy hagyományteremtő céllal megva-

lósuló sportrendezvények szervezése vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,
b)  ifjúsági és gyermeksport-rendezvények szervezése, versenyeken való részvétel,
c)  szorgalmi időszakon kívüli programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei, stb.)
d)  gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, azokon való részvétel,
e)  fogyatékkal élők részére szervezett sport és szabadidős rendezvények megtartása
A pályáztatás rendje:
A program megvalósításának határideje a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 év, a pályá-
zat szakmai és pénzügyi beszámolójának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósu-
lásától számított 30. nap. Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.
Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.
A benyújtási határidőt követően beérkezett/postára adott pályázat érvénytelen.
A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és a kötelező mellékletek hiánya esetén érvényte-
len.  Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
A benyújtás módja:
A pályázatot csak személyesen lehet benyújtani  a Polgármesteri Hivatal  Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Alsó u. 3., fszt.), egy példányban, zárt borítékban.
A benyújtás határideje: az Érdi Honlapon való megjelenést követő 30. nap.
Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok 
csatolásával lehet úgy, 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 Humán Irodáján (Alsó u. 1., I. em.128-as szoba) 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 pályá-
zatból. 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.
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