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Ikt.sz.: H/2572/2021.                                                                              Előterjesztés száma: 6/2022.   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. január 27-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 
Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő 

közösségek önkormányzati támogatását célzó pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Készítette: Wilk Andrea HR referens  

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László 

törvényességi szakreferens 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

Dr. Jenei László 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző  

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Humánügyi Bizottság 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

a.) egyszerű szavazattöbbség (pályázat-elbírálásához minősített!) 

b.) minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 

a.) igen  

b.) nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt időszakban Civil Pályázati Alapot 

hozott létre azzal a céllal, hogy a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek részére pénzügyi 

támogatást biztosítson a helyi lakosok érdekében végzett tevékenységükhöz és rendezvényeikhez, ezzel 

is támogatva a kultúra, a közművelődés, az oktatás- és nevelés, a szociális, a karitatív és a sport területén 

végzett tevékenységüket, a természet és épített környezet megóvását, az egyházi életet, a közbiztonságot, 

valamint kimagasló egyéni vagy csoportos teljesítmények elérésének anyagi ösztönzését. 

 

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 2/2021.(I.28.) 

önkormányzati rendelet részletesen szabályozza a pályázat feltételeit, ezen belül a támogatható célok 

nem taxatív felsorolását, a támogatható személyek, szervezetek körét, a támogatások elbírálását, a 

támogatási szerződések megkötésének rendjét, valamint a támogatással történő elszámolás 

kötelezettségét és szabályait. 

A rendelet nem nevesíti külön, de lehetővé teszi, hogy a Szadán működő civil szervezetek, egyesületek 

működésük feltételeinek biztosítására is pályázhatnak. 

A Civil Pályázati Alapból pályázható összeg 2022. évben a költségvetési rendelet tervezete szerint bruttó 

19.300.000.-Ft. 

 

Mindezek figyelembevételével elkészítettük a Pályázati kiírás tervezetét, amelynek elfogadott verziója 

közzétételét követően, az abban foglaltak alapján nyújthatóak be a pályázatok. A tervezet jelölt részéhez 

kérjük és várjuk az illetékes bizottságok javaslatait – amelyet a Véleménylapon adhatunk majd közre.  

Tervezett ütemterv: 

1. pályázati feltételek elfogadása  2022. január 27. 

2. pályázat meghirdetése   2022. február 1. 

3. pályázatok beérkezésének határideje 2022. február 28. (10.00 óráig) 

4. pályázatok bontása    2022. február 28. (13.00 órakor) 

5. hiánypótlási határidő   2022. március 2. 

6. előterjesztés készítése KT-ülésre  2022. március 3. 

7. KT-döntés     2022. március 31. 

7. támogatási szerződések megkötése 2022. április 4-8. 

 

Az előterjesztés mellékletei: 

1. sz. Civil Pályázati Alap pályázati kiírásának tervezete 

Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozzuk. 

Szada, 2022. január 11. 

HATÁROZATI JAVASLAT   

 

…/2022. (I.27.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerinti Civil Pályázati Alap pályázati kiírását jóváhagyja és felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a 

pályázati feltételek helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 


