Az egyesületekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 38. szakaszának
5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.)
32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete
a 2013. február 19-én tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
AZ EGYESÜLETEK MUNKAPROGRAMJÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRÓL
1. szakasz
A képviselő-testület a jelen rendelettel rendezi az egyesületek munkaprogramjának
finanszírozására az eszközök felosztásának ismérveit, módját és eljárását, aktivitásokra, amelyek
közérdekűek Zenta község számára.
A jelen rendelet 1. bekezdése szerinti program finanszírozására az eszközöket Zenta
község költségvetésében kell megállapítani.
2. szakasz
A Zenta község költségvetésében előirányozott eszközökből a munkaprogram
finanszírozására jogosultak az egyesületek, amelyek bejegyzésre kerültek, összhangban
az egyesületekről szóló törvény szerint, és Zenta község területén rendelkeznek székhellyel (a
továbbiakban: egyesületek), azzal a feltétellel, hogy Zenta község polgárai szükségleteire
közérdekű aktivitást valósítanak meg, és a tevékenységük nem politikai természetű.
3. szakasz
A jelen rendelet értelmében közérdekű aktivitás alatt különösen az aktivitások értendőek,
amelyeket az egyesületek a szociális védelem, kultúra és egyéb területeken valósítanak meg, és
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 affirmálódására, oktatási programokra, idős
személyek programjaira, a helyi közeg demokratizálódásának affirmálódására, a civil társadalom
fejlődésére, a szociális-emberbaráti aktivitásokra, a kulturális örökség megőrzésére, a történelmi
közszerzeményekre, az önkéntességre, a harcosok és katonai és polgári rokkantak védelmére és
függőségi betegségtől kezelt személyek támogatására, nyugdíjas szervezetek aktivitásaira, a nem
formális oktatásra, a nemek egyenjogúságának affirmálódására, a nyilvánosság tájékoztatásának
fejlesztésére és más tartalmakra vonatkoznak, amelyek hozzájárulnak Zenta község gyorsabb
fejlődéséhez és a polgári aktivizmus affirmálódásához.
4. szakasz
Az egyesületek egy területre vonatkozóan csak egy projektumot – programot nyújthatnak
be.
A projektumot – programot be kell fejezni a költségvetési év végéig.

5. szakasz
Az egyesületek a programnak a költségvetésből történő finanszírozására az eszközök
odaítélésére a jogot nyilvános pályázat (a továbbiakban: pályázat) útján valósítják meg.
6. szakasz
Az eszközök felosztására a pályázatot a község polgármestere írja ki évente egyszer.
A pályázatot közzé kell tenni a Superinfo lapban, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
hirdetőtábláján és Zenta község hivatalos honlapján.
7. szakasz

-

A nyilvános pályázat az alábbiakat tartalmazza:
a területenkénti felosztásra az eszközök összegét,
a projektum megküldésének határidejét,
a jelentkezés mellett benyújtandó dokumentációt,
a jelentkezési procedúrát és határidőt,
az eszközök odaítéléséről szóló rendelet meghozatalának határidejét,
egyéb, a pályázat megvalósításához szükséges adatokat.
8. szakasz

A pályázati jelentkezéseket az egyesületek számára az eszközök odaítélésében illetékes
bizottságoknak (a továbbiakban: bizottság)
kell benyújtani, amelyeket Zenta község
polgármestere
nevez
ki, külön határozattal a területekre vonatkozóan, amelyekre a
költségvetésben eszközök lettek elkülönítve.
Az előző bekezdésben említett bizottságoknak elnökük és két tagjuk van.
A bizottságok munkájában részt vesz a megfelelő terület egyesületének képviselője,
döntéshozatali jog nélkül. Az egyesületek képviselőit a zentai CIFI Civilközpont javasolja.
A bizottságok számára a szakmai és adminisztrációs teendőket a Zentai Községi
Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya látja el.
9. szakasz
A pályázati jelentkezéseket a bizottságnak egységes űrlapon kell benyújtani, amely a
pályázati dokumentáció alkotó részét képezi.
A jelentkezéseket a pályázat közzétételétől számított 15 napon belül kell benyújtani.
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 / pontozni.
Nem veszi figyelembe a jelentkezéseket, amelyeket olyan benyújtók 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.
10. szakasz

-

A pályázati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:
a pályázat szövegét,
a pályázati jelentkezés egységes űrlapját,
a jelen rendeletet.
11. szakasz

-

A pályázati jelentkezés egységes űrlapja az alábbiakat tartalmazza:
a projektum – program nevét,
az egyesületről – pályázati résztvevőről szóló adatokat,
a projektumról – a jelentkezés tárgyáról szóló adatokat,
a projektum – program benyújtójának nyilatkozatát.
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.
12. szakasz

A projektum – program pontozásának ismérvei az alábbiak:
1. A program – projektum fenntarthatósága 1-10 pont
2. A partneregyesületek száma a projektum 1 egyesület - 2 pont
– program megvalósításában
2 egyesület – 4 pont
3 egyesület –6 pont
4 egyesület - 8 pont
5 vagy több egyesület – 10 pont
3. Az aktivitások naptára a minél 1-10 pont
pontosabban megállapított határidőkkel a
célok megvalósítására
- az aktivitások pontos időbeli javaslata
4. Zenta község költségvetéséből kért 10%-áig 10 pont
eszközök
összege
a
projektum 20%-áig 9 pont
finanszírozására: - az összeg
30%-áig 8 pont
40%-áig 7 pont
50%-áig 6 pont
60%-áig 5 pont
70%-áig 4 pont
80%-áig 3 pont

90%-áig 2 pont
több mint 90%-áig 1 pont
5. Az egyesület működése éveinek száma
1-5 pont
6.
Az
eredmények,
amelyek
a 1-10 pont
projektummal a községet illetően elérhetők
13. szakasz
A bejelentett programok értékelésének és rangsorolásának jegyzékét a jelentkezések
benyújtási határideje letelte után 15 napon belül állapítják meg a jelen rendelet 8. szakasza
szerinti pályázati bizottságok.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jegyzéket közzé kell tenni Zenta község hivatalos
honlapján.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jegyzékre a pályázat résztvevői jogosultak
fellebbezni a közzétételétől számított 3 napon belül.
A fellebbezésről a döntést a pályázati bizottság hozza meg az átvételétől számított 15 napon
belül.
A program kiválasztásáról szóló rendeletet, amellyel Zenta község költségvetéséből
eszközöket ítélnek oda a program serkentésére vagy a hiányzó eszközök részére a program
finanszírozására a község polgármestere a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jegyzék
megállapításától számított 30 napon belül hozza meg.
14. szakasz
Az egyesületek projektumának a kiválasztásáról szóló rendeletet, amelyet Zenta község
költségvetéséből finanszíroznak, közzé kell tenni a Községi Közigazgatási Hivatal
hirdetőtábláján, a község hivatalos honlapján és Zenta Község Hivatalos Lapjában.
15. szakasz
Az eszközök, amelyeket e rendelettel összhangban jóváhagynak a program
megvalósítására céleszközök, és kizárólag a konkrét program megvalósítására lehet felhasználni,
összhangban a szerződéssel, amely a község polgármestere és az egyesület között jön létre.
A szerződés rendezi a szerződő felek kölcsönös jogait, kötelezettségeit és felelősségét, de
különösen a következőket: a program megállapított tárgyát, a program megvalósításának
határidejét, a szerződő felek konkrét kötelezettségeit, az eszközök összegét és biztosításuk
módját, és az eszközök átutalását, a biztosíték eszközeit, amennyiben a program megvalósítására
biztosított eszközök nem rendeltetésszerű költéséről van szó, illetve a szerződéses kötelezettség
– a program tárgya végrehajtásának elmulasztása esetére.
16. szakasz
A használók, akiknek oda lettek ítélve az eszközök kötelesek a projektum megvalósítására
előirányozott határidő leteltétől számított 30 napon belül megküldeni jelentésüket az általános

közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálynak a projektum megvalósításáról, a pénzügyi
jelentéssel együtt.
Amennyiben a használó nem küldi meg a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentését,
jogát veszti, hogy pályázzon új projektumokkal vagy programokkal az eszközök felosztására.
17. szakasz
Az odaítélt eszközök használatának ellenőrzését a bizottság végzi, amelynek összetétele
az elnök és 2 tag, amelyet a község polgármestere nevez ki.
A bizottság megküldi jelentését az odaítélt eszközök használatának ellenőrzéséről a község
polgármesterének.
Amennyiben a bizottság megállapítja, hogy az odaítélt eszközöket nem rendeltetésszerűen
használták fel, vagy más szabálytalanságok állnak fenn, köteles a jelentését erről megküldeni a
község polgármesterének, a szerződés felbontásáról szóló határozat meghozatala céljából.
A szerződés felbontásával a használó köteles visszatéríteni az odaítélt eszközök teljes
összegét, törvényes késedelmi kamattal az eszközök átutalásától, és a következő 3 évben nem
vehet részt a jelen rendelet értelmében az eszközök odaítélésére kiírt pályázaton.
18. szakasz
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított
nyolcadik napon lép hatályba.
19. szakasz
A jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Zenta község költségvetéséből a civil
szervezetek projektumai finanszírozásának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 14/2011. sz.)
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