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Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil szerve-
zetek 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 
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.
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 

 A Termál Hotel Ligetben a híres 
lúgos vízen kívül most az egyre 
nagyobb hírnévre szert tevő érdi 
borok folytak három napon át, 
hiszen folyamatosan érkeztek 
be a minták. Ilyen nagy szám-
ban még sohasem, tavaly hattal 
jött kevesebb…

– Ötvennyolc bormintát 
hoztak, a legtöbbet természe-
tesen városunkból – tájékozta-
tott Hudák Ágnes, a verseny 
főszervezője. – Jöttek a szom-
szédos Tárnokról, Sóskútról, 
Százhalombattáról, Diósdról, 
Törökbálintról, de Bölcskéről, 
Bátaszékről is. Negyvenöt 
borász nevezett, harmincnégy 
fehér-, tizenkilenc vörös- és öt 
rosé borral.

Összesen 16 bronz-, 22 ezüst-, 
7 aranyérmet és tíz nagy arany-
érmet adtak át. A legtöbb érmet 
az érdiek kapták. Egytől húsz 
pontig pontozott íz, szín, tisz-
taság, illat, zamat és összha-
tás alapján a hattagú borbíráló 
bizottság, a nagy aranyérmesek 
többsége 19,6 pontot kapott, egy 
azonban a maximumot, a húsz 
pontot. Ez a Pölöskei musko-
tály volt a Hudák pincészetből. 
Igen kellemes illatú és ízvilágú, 
ahogy ezt meg tudja állapítani 
egy amatőr borkedvelő a finom 
sertéspörkölt vacsora közben. 

A Termál Liget nagyterme 
megtelt borászokkal és ven-
dégeikkel, több mint százan 
lehettek. K. Nagy László szí-
nész bemelegítésként Kazal 
László híres Szalonspicc számát 
adta elő, majd ezt követően T. 
Mészáros András polgármester 

nagyon megdicsérte a „szebbnél 
szebb” borokat és bejelentette: 
„Lesz Érdnek is városi bora!”

– Egyre sikeresebbek az érdi 
gazdák, egyre színvonalasabbak 
boraik, és egyre méltóbb helyen 
rendezik versenyeiket. Jövőre 
biztos vagyok benne, hogy kivá-
lasztunk egy fehér- és egy vörös-
bort a legjobbak közül, amelyek 
méltóak lesznek a Város bora 
címre – hallottuk a polgármester-
től, aki inkább a száraz vörösbort 
szereti. Tóth Tamás alpolgármes-
ter általában a fehér félszáraz 
bort kedveli, éppen a biatorbágyi 
Mészáros László szürkebarátjával 
barátkozott…

– Nagyon kellemes nedû – 
jegyezte meg. – Különben azt 
vallom, egy hölgy legyen tüzes, 
a bor legyen hideg! Rendhagyó 
módon még a vörösbort is hide-
gen szeretem. 

– Tavaly nagyon jó borok 
versengtek Érden, de az idén 
még annál is lényegesen job-
bak – újságolta örömmel László 
Éva, az okleveles borbírálókból 
álló zsûri elnöke, akitől az iránt 
érdeklődtünk: milyen az érdi, 
illetve Érd környéki bortermés?

– A legjobbakat újrakóstol-
tuk, úgynevezett vakbírálat alá 
vetettük, és úgy döntöttük el, 
melyik a jobbak közül is a 
legjobb. Már meg se lepőd-
tünk, hogy milyen szépek az 
érdi és Érd környéki borok, 
hiszen ugrásszerû a minőségi 

javulás. Rengeteget fejlődött itt 
a borászat az utóbbi években! 
A borászok nagyon igényesek, 
odafigyelnek a készítéskor, de 
utána is, azaz törődnek a bora-
ikkal. Ez a borverseny az önér-
tékelés szempontjából is igen 
fontos volt. S ami külön jó hír; 
a fiatalok is törnek előre, ez 
pedig záloga a további minő-
ségi javulásnak. Egy pohár bor 
képviseli az embert, akit egy-
ben minősít is. Nekem egyéb-
ként a Pölöskei muskotály 
nagyon ízlett, megérdemelten 
nyert nagydíjat, és nyerte el 

a Termál Hotel Liget vándor-
serlegét is.

A Hudák család, Mihály és 
Ágnes, a felesége összesen 
három nagy aranyéremmel gaz-
dagodott, Meggyesi Dezső kettő-
vel, Martonosi Tamás, Fügedi 
József, Varga Imre, Monostori 
Vilmos és Bakos István Zoltán 
eggyel. Mi pedig egy remek ízvi-
lágú versennyel gazdagodtunk, 
amelynek fővédnöke a régi 
„profi”, szintén érdi Gál Csaba 
és felesége volt. 

Gál úr éppen ezen a napon 
ünnepelte ötvenedik születés-
napját – természetesen finom 
borokkal. Volt miből válasz-
tania…  Temesi László

Régiós borverseny – jelentõs minõségi javulás

Jövõre Érden is lesz „Város bora”
Jó bor, jó vacsora, jó zene, jó társaság – más nem 
is kell, hogy jól érezzük magunkat. Ezt a receptet jól 
ismerik az érdi borászok, s valahányszor összejönnek, 
garantált a jókedv. Mindegy, hogy pincében, pince 
elõtt vagy étteremben találkoznak a szakmabeliek, 
hamar egymásra találnak, mint ahogy nemrég az érdi 
Pincetulajdonosok Egyesülete által rendezett második 
regionális borversenyen is.

Törnek elõre az ifjú érdi borászok...

Az „aranyos” borászcsapat
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Így mulattak a borászok a verseny utáni gálavacsorán

László Éva zsûrielnök adja át a serleget a Hudák családnak

helyi társadalom


