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Az egyesületek munkaprogramjának finanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  2/2013. sz. és 6/2014.sz.) 6. szakasza alapján a  község polgármestere kiírja az alábbi  
 
 

P Á L Y Á Z A T O T 
 

Zenta községben az egyesületek projektumai – munkaprogramjai támogatására  
 
A pályázatot a szociális védelem, a kultúra és egyéb a Zenta község területén működő 
egyesületek munkaprogramjának, projektumainak a támogatására írjuk ki a 2014. évre, 
összhangban az egyesületek munkaprogramjai támogatásáról szóló rendelettel (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  2/2013. sz. és 6/2014.sz.).  
 
A pályázatot összesen 3.233.000,00 dinár összegre írjuk ki.  
 

Terület  Az eszközök teljes összege területenként  
1. szociális védelem  1.050.000,00 
2. kultúra  1.110.000,00 
3. egyéb területek  1.073.000,00 
Összesen  3.233.000,00 
 

A pályázaton azok a nyilvántartott egyesületek jogosultak részt venni, amelyeknek 
székhelye  Zenta község területén van, és amelyeknek a tevékenysége főként   olyan 
aktivitásokon alapul, amelyek a kormány, a kormányon kívüli és üzleti szektor 
együttműködésének erősítésére, a  gazdasági tevékenység serkentésére (idegenforgalom, kisipar, 
régi és ritka mesterségek, szövetkezetek stb.), a  helyi közösség, ökológia, környezetvédelem és  
a  polgárok egészségének fejlesztésére, az emberi és kisebbségi jogok megerősítésére, oktatási 
programokra, idős személyek programjaira, a helyi közeg demokratizálódásának megerősítésére, 
a civil társadalom fejlődésére, a szociális-emberbaráti aktivitásokra, a  kulturális örökség 
megőrzésére, a történelmi közszerzeményekre,  az  önkéntességre, a  harcosok, a katonai és 
polgári rokkantak  védelmére és függőségi betegségek miatt kezelt személyek támogatására, 
nyugdíjas szervezetek aktivitásaira, a nem formális oktatásra, a  nemek egyenjogúságának 
megerősítésére, a  nyilvánosság tájékoztatásának fejlesztésére és más tartalmakra  vonatkoznak, 
amelyek hozzájárulnak Zenta község hatékonyabb fejlődéséhez.  

Az egyesületek egy területre csak egy projektumot nyújthatnak be.  
           A projektum leírásának kötelezően tartalmaznia kell az alábbi elemeket:  



- a helyszín ahol a projektum mehvalósul, 
- a leírást, hogy mivel foglalkozik a projektum,  
- a problémákat, amelyekkel a célcsoport szembesül és  a szükséges  célcsoportokat,  amelyek  
ezekből a problémákból erednek,  valamint  a  jelenlegi állapot minőségi  és  mennyiségi 
mutatóit,  amelyben a célcsoport  és  a  környezete találhatók,  
- a projektumhasználók csoportjainak a nevét és számukat,  
- a projektum céljának a megvalósítása mely kívánt társadalmi változást támogatja és milyen 
hatással lesz a projektum a szociális közegre, amelyben lefolytatják,  
- a projektum különleges célját,  
- az aktivitások csoportját – a bemutatást, hogyan fog lefolyni a felsorolt csoportaktivitások 
mindegyike, a tartalmukat, a projektum eredményeivel és  céljaival  való összefüggés 
módszertanát  és  logikáját,  
- a fenntarthatóságot, illetve a projektumaktivitások lefolytatásának lehetőségét a helyi 
önkormányzat támogatásának megszűnését  követően.  

 
A projektumot Zenta község területén kell megvalósítani, a költségvetési év végéig, azaz 

2014. 12. 31-ig.  
 

A Zenta község költségvetéséből kért eszközök mértéke projektumokként nem lehet 
kisebb  30.000,00 dinárnál és nem lehet több 150.000,00 dinárnál.  
 

A pályázati jelentkezéseket kizárólag az egységes űrlapon lehet benyújtani, amely alkotó 
része a pályázati dokumentációnak.  
 

A pályázati dokumentáció átvehető minden munkanapon 7.00 órától 15.00 óráig a  Zenta 
Községi Képviselő-Testület épületében, Zentán, a Fő tér 1. sz. alatti 31. irodában, illetve 
letölthető Zenta község hivatalos honlapjáról a www.zenta-senta.co.rs oldalon.  

A pályázati dokumentáció tartalmazza:   
- a pályázat szövegét,  
- a pályázati jelentkezés egységes űrlapját,  
- az egyesületek munkaprogramjának támogatásáról szóló rendeletet (Zenta Község 

Hivatalos Lapja, 2/2013. sz. és 6/2014.sz.)  
A jelentkezés mellett kötelezően be kell nyújtani:  

- a szervezetnek a nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló végzés fénymásolatát,  
- az egyesület alapszabálya kivonatának fénymásolatát (első és utolsó oldal, a 

rendelkezések, amelyek az egyesület célját és tevékenységét szabályozzák),  
- a pénzügyi jelentés nyilvántartásba vétele kérelmének fénymásolatát az évre vonatkozóan, 

amely megelőzi a pályázat kiírásának évét.  
 

A jelentkezéseket zárt borítékban kell átadni a következő jelzéssel: NYILVÁNOS 
PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK PROJEKTUMAI – MUNKAPROGRAMJAI 
TÁMOGATÁSÁRA, a Zenta község, Fő tér 1. sz., 24400 Zenta címre, postával, vagy a Zentai 
Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában való átadással.  

Kiegészítő információkat a nyilvános pályázattal kapcsolatban Bodó Veronától, a  655-
428-as  telefonszámon kaphatnak.  

A jelentkezések benyújtásának határideje 2014. 04.29-ke 12.00 óra.  
 



Az előirányozott határidőn túl beérkezett jelentkezéseket, valamint a jelentkezéseket, 
amelyeket nem a meghatalmazott személyek nyújtottak be, a nem teljes dokumentációval 
rendelkező jelentkezéseket, amelyeket nem megfelelő űrlapon nyújtottak be, vagy a jelen 
pályázattal ellentétes rendeltetésre nyújtottak be, valamint a fax vagy elektronikus posta útján 
megküldött jelentkezéseket a bizottság nem vitatja meg. A nem teljes pályázati anyagot a 
bizottság nem fogja értékelni. 

A bizottság nem veszi figyelembe a jelentkezéseket, amelyeket olyan pályázók nyújtottak 
be, akik számára az előző pályázat alapján eszközök lettek odaítélve, és nem tettek eleget a vállalt 
kötelezettségüknek e pályázatok kapcsán, vagy nem nyújtották be a részletes jelentésüket azok 
megvalósításáról, a bizonyítékkal a kapott eszközök rendeltetésszerű költéséről.  
 

Az eszközöket adó fenntartja jogát, hogy a pályázati résztvevőktől szükség szerint kérjen 
kiegészítő dokumentációt vagy tájékoztatást.  
A jelentkezéseket és a csatolt dokumentumokat nem küldjük vissza a benyújtóiknak.  
 

A pályázatot közzé kell tenni a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján és 
Zenta község hivatalos honlapján, a www.zenta-senta.co.rs oldalon.  
 
    A program kiválasztása, amelyet  Zenta  község költségvetési eszközeiből támogatunk, az 
alábbi ismérvek  alkalmazásával  történik:  
1) programreferenciák: a terület, amelyen megvalósul a program, a program tartalma,  a 
programban részt vevők száma, a program fejlesztésének lehetősége és  fenntarthatósága,  
2) célok, amelyeket a következőkkel érnek el: a közérdek kielégítésének terjedelme,  a  terület  
állapota  előmozdításának foka, amelyen a programot lefolytatják,  
3) a program társfinanszírozása más forrásokból: saját bevételek, a tartományi szervek  vagy  a  
helyi önkormányzat  költségvetése,  az Európai Unió forrásai, ajándékok,  adományok,  
hagyatékok,  hitel és más, a program támogatásában az eszközök részének hiánya esetén,  
4) az eszközhasználat törvényessége és hatékonysága, és az előző programok fenntarthatósága: 
korábban használták-e a Község költségvetési eszközeit, ha  igen,  eleget tettek-e a szerződött 
kötelezettségeknek.  

A jelen rendelet fent felsorolt ismérvei alkalmazásával az egyesületeknek az eszközök 
felosztásában illetékes bizottság értékeli a programokat, figyelembe véve  és  értékelve  a 
programtartalmat és a többi tényt,  amely  specifikus egy bizonyos területre,  és  elkészíti  az 
egyesületeknek az eszközök felosztásáról szóló jegyzékjavaslatot. 
 Az egyesületeknek az eszközök felosztására vonatkozó jegyzékjavaslat alapján  a  község 
polgármestere meghozza a rendeletet a  program kiválasztásáról,  amelyekre Zenta község 
költségvetéséből eszközöket ítélnek oda a  program serkentésére vagy  a  program hiányzó 
részének pénzügyi támogatására, az egyesületeknek az eszközök  felosztásáról szóló jegyzéke 
megállapításától számított  30 napon belül.  

A község polgármesterének a rendelete végleges.  
A Zenta község költségvetéséből finanszírozott egyesületi projektumok kiválasztásáról 

szóló rendeletet a Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, a község hivatalos honlapján  
és Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.  
 

                                         
                  Ceglédi Rudolf   

                      Zenta község polgármestere  


