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Tárgy:   Pályázati felhívás civil szervezetek számára 

   

Előterjesztő:   Kertész Attila polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület!  

Újrónafő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete nagy hangsúlyt helyez arra, hogy 

anyagilag is támogassa azon civil szervezetek tevékenységét, melyek jelentős részt vállalnak a 

község szociális, kulturális, egészségügyi feladatainak megvalósításában. 

Ennek érdekében minden évben, az adott év költségvetésében fedezetet biztosít a civil 

szervezetek támogatására. A kiosztható pályázati keretösszeg 2017-ben: 1.240.000,- Ft. 

Újrónafő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási 

rendjéről szóló 8/2013. (VI. 5.) önkormányzati rendelete szerint a költségvetési rendelet 

elfogadását követően a Képviselő-testület pályázatot ír ki, melyet az Önkormányzat honlapján, 

valamint a hivatalos hirdetőtábláján közzé kell tenni. A pályázatoknak tartalmazni kell a 

megjelölt célokat, feladatokat. 

Tekintettel arra, hogy civil szervezetek zavartalan működéséhez az Önkormányzat által nyújtott 

támogatás kiemelkedően fontos, az előző évek tapasztalatai alapján a rendelet hatályba lépését 

követő legrövidebb időn belül célszerű a pályázatot kiírni, ekkor van lehetőség arra, hogy a T. 

Képviselő-testület a márciusi ülésén tárgyalni tudja a pályázatokat. 

 

Határozati javaslat: 

 

Újrónafő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (II.27.) Kt. 

határozata 

1. Újrónafő Községi Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy Pályázatot 

hirdet civil szervezetek részére jelen határozat 1. sz. mellékletében meghatározott 

tartalommal az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében elkülönített keret terhére.  

2. Felkéri az Aljegyzőt, hogy a felhívást tegye közzé. 

3. Felkéri továbbá az Aljegyzőt, hogy a beérkezett pályázatokat döntésre előkészítve a 

soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2017. március 3. 

       ill. soron következő képviselő-testületi ülés  

Felelős: Czinderné dr. Hegedüs Éva aljegyző 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat kiírásáról dönteni szíveskedjék.  

Jánossomorja, 2017. február 20. 

               Kertész Attila sk. 

                  polgármester 

 



1. melléklet 

 

Pályázati kiírás 

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a civil szervezetek 

támogatási rendjéről szóló 8/2013. (VI.5.) önkormányzati rendelete alapján az abban foglalt 

feltételek szerint.  

 

A kiosztható pályázati keretösszeg 2017. évben: 1.240.000,- Ft. 

 

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok elérhetőek a település honlapján 

(ujronafo.hu), valamint a Kirendeltségen (9244 Újrónafő, Szabadság u. 3.). 

 

Újrónafő, 2017. március ….                     

 

  


