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96/2012. (V. 23.) Öt 
HATÁROZAT
Tárgy:  Szerencs  városban székhellyel  rendelkező civil  szervezetek számára pályázat

kiírása

1. Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Szerencs városban székhellyel
rendelkező civil szervezetek támogatásáról szóló 12/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
alapján a melléklet szerinti tartalommal pályázatot ír ki Szerencs városban székhellyel rendel-
kező civil szervezetek számára.

2. A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, a polgármesterhez címezve kell benyújtani
2012. június 25. (hétfő) napjáig személyesen, vagy postai úton a pályázati felhívásban megje-
lölt helyen. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha annak utolsó napján postára
adták a pályázatot.

3. A beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület zárt ülésen dönt, a Pénzügyi Bizottság ja-
vaslatának figyelembe vételével, a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülé-
sen.

K.m.f.

(dr. Ináncsi Tünde sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                                jegyző                        polgármester

(dr. Gál András sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:



Melléklet a 96/2012. (V. 23.) Öt határozathoz

PÁLYÁZAT
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencs városban székhellyel 
rendelkező civil szervezetek támogatásáról szóló 12/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 
alapján a melléklet szerinti tartalommal pályázatot ír ki Szerencs városban székhellyel 
rendelkező civil szervezetek számára.

A kiosztható pályázati keretösszeg: 1.500.000 Ft.

Pályázatot nyújthatnak be:
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésé-

ről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek (a
civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a munkaadó,
munkavállalói és biztosító egyesület kivételével –, valamint az alapítvány), továbbá

b) a jogi személyiséggel nem rendelkező, közérdekű tevékenységet folytató közösségek
(öntevékeny körök). 

A pályázat benyújtásának feltétele, ha a pályázók az alábbi feltételeknek maradéktalanul 
megfelelnek:

a) bejegyzett székhelyük Szerencs város közigazgatási területén van,
b) tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Szerencs polgárainak érdekében végzik,
c) tevékenységük ellátáshoz nem kaptak ingyenes helyiséghasználatot az Önkormányzat-

tól, kivéve, ha a helyiséghasználati jog a tárgyévben pályázati eljárás keretében keletkezett,
d) a szervezet nem fizet évi 500 ezer forintot meghaladó megbízási díjat, vagy munkabért

tagjainak, vagy kívülállók részére,
e) a civil szervezetet a bíróság a tárgyévet megelőzően legalább egy évvel nyilvántartás-

ba vette és a létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat) megfelelő tevékenységét tényle-
gesen végzi,

f) az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, amely
a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve – dokumentálhatóan – folyamatosan műkö-
dött, és stabil taglétszámmal rendelkezik,

g) a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, működése pártoktól függet-
len,

h) a támogatással a településhez kapcsolódó, vagy a települést érintő közérdekű feladatot
kíván ellátni,

i) a szervezet céljai között nem szerepel politikai tevékenység, illetve a népakarat kiala-
kításához és  kinyilvánításához,  valamint  a  politikai  életben való állampolgári  részvételhez
szervezeti keret nyújtása,

j) köztartozása, valamint az Önkormányzat felé fennálló tartozása nincs, és erről a pályá-
zat beadásakor írásban nyilatkozik.

Pályázatot az alábbi célokra lehet benyújtani:
a) a szervezet működésének, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,
b) egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  gyógyító-,  egészségügyi  rehabilitációs  tevé-

kenység,
c) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
d) tudományos tevékenység, kutatás,
e) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
f) kulturális tevékenység,



g) kulturális örökség megóvása,
h) műemlékvédelem,
i) természetvédelem, állatvédelem,
j) környezetvédelem,
k) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
l) a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
m) sport,  a munkaviszonyban és a polgári  jogi jogviszony keretében megbízás alapján

folytatott sporttevékenység kivételével,
n) a közrend és a közbiztonság védelme.

Nem adható támogatás:
a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,
b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet (párt érdekében végzett

politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei,
fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjá-
nak történő jelölés, valamint a polgármester jelölése) folytat, illetve pártot közvetlen támoga-
tásban részesít,

c) olyan szervezetnek, amely az éves számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellék-
letét nem helyezte letétbe, vagy tette közzé a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése
szerint,

d) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vo-
natkozó beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.

A pályázat elbírálásának szempontjai:
a) a valóságos működés alátámasztása,
b) a civil szervezet taglétszáma,
c) a civil szervezet által nyújtott szolgáltatás igénybe vevőinek száma,
d) rendezvények száma, programja, résztvevők száma,
e) programszervezés esetén rendelkezik-e önerővel a szervezet,
f) a programon résztvevők jelentős száma helyi lakos,
g) a támogatási cél az adott költségvetési évben valósul meg.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
a) a szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat) másolata,
b) a szervezet bírósági bejegyzésének 30 napnál nem régebbi igazolása (jogi személy ese-

tén),
c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő nyilatkozata,
d) a szervezet előző évi számviteli beszámolójának másolata,
e) köztartozás nem létéről szóló állami és önkormányzati adóhatósági igazolás,
f) szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
g) működési cél esetén a tárgyévi tervezett költségek bemutatása,
h) a szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása,
i) önerő biztosítása esetén az önerő igazolása (pl. pénzintézeti igazolás),
j) hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén törvényben meghatározott

adatai közzétételre kerüljenek.


