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E l ő t e r j e s z t é s 

 
a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. márciusi ülésére 

 
 

Tárgy:   Az ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozataira pályázat benyújtása 
jóváhagyása  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézet a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- 
és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és regionális támogatási térképről 
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és 
Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt 
pályázatot hirdet ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek 
közösségépítő programsorozatainak támogatására. 
 
A pályázati program célkitűzései: az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével 
Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül megvalósuló, több alkalomból álló programsorozatok 
támogatása, amelyek szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, 
hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, 
elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő 
hasznos eltöltését.  
 
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:  maximum 1.000.000 Ft, vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető. 
 
A támogatás mértéke: a pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes 
költségének 90%-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a.  
 
A támogatás folyósítása:  a támogatás folyósítása támogatási előleg formájában, egy összegben  
átutalással történik. 
 
Támogatási időszak: a  Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. május 1. és 2016. április 
30. közé eső időszak. 
 
Pályázati díj:  
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A tárgyi pályázati kategóriában a pályázati díj 2.200.-  Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának 
napjáig kell a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 
számú számlájára, kizárólag átutalással teljesíteni.  
 
A Pályázók köre: tárgyban pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő 
közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 
 
Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén  
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,  
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek 

befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,  
- egyházak, egyházi szervezetek, 
- egyházi fenntartású intézmények,  
- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő 

intézmények,  
- önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok,  
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények, amelyekben az 

ifjúsági célcsoport megjelenik.  
 
A pályázatok benyújtásának módja és helye: a pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet 
benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül.  
 
A pályázatok benyújtásának határideje: az interneten: 2015. április 16.  
 
A programok között előzetes tervek között szerepelne 2015. július 01.- 2016. február 28.-ig 
terjedő projekt időszakra:  

- Léghajó Színház elhívása színházi előadás megtartására a Faluházba 2015.07.03. 
- Csaj-tóhoz kirándulás biciklivel 2015.07.10. 
- Kinect eszközzel való foglalkozás 2015.07.17., 2015.10.02., 2015.10.30., 2015.11.20., 

2015.12.11., 2016.01.15., 2016.02.05., 2016.02.26. 
- Falu Karácsonya 2015. december 18. 
- Kézműves foglalkozások 

 2015. 07. 24. Kusudama készítése  

 2015. 07. 31. Kosárfonás bemutató  

 2015.08. 28.  Füzetborító készítése 

 2015. 09. 11. Őszi bonszáj készítése 

 2015. 10. 09. Töklámpás készítése 

 2015. 11. 27. Adventi koszorú készítése és Falu karácsonyfájának feldíszítése 

 2015. 12. 18. Üvegfestés 

 2016. 01. 22. Papírkosár fonás 

 2016. 02. 12. Szélforgó készítése 
- Sport 

 2015. 08. 14. Közös futás a gáton 

 2015. 09. 04. Tollaslabda 

 2015.09. 25.  1 éves Nippon Zengo Csanytelek Fesztivál Veres Irén-el 

 2016.02. 11.  1 éves az Alakformáló Aerobic Veres Irén-el  

 2016. 01.06.  Jóga a Faluházban 
- Csapatépítő játékok 

 2015. 08. 07. Lengőteke 

 2015. 09. 18. UNO 



 2015. 10. 16. Activity 

 2015.11. 06. Römi 

 2015. 11. 13. Karikadobáló 

 2015. 12. 04. Darts 

 2016. 01. 08. Póker 

 2016. 01. 29. Beugró társasjáték 

 2016. 02. 19. Römi 
 
Csanytelek Község Önkormányzata nevében eljáró Képviselő-testület, mint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 7.  pontjába foglalt 
önkormányzati közfeladatok végrehajtására kötelezett, a kulturális feladatok megvalósítása, többek 
között a Faluházban lévő közösségi színtér  működtetése jogát és kötelezettségét  az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatában átruházta a település jegyzőjére  és ugyanezen rendeletével szabályozta az 
előterjesztések benyújtása rendjét is akként, hogy minden olyan témakört, amely a település 
önkormányzata adott évi költségvetését érinti, a polgármester és a jegyző közös előterjesztésében 
nyújthatja be, melynek eleget tettünk. A fentiekből következik, hogy kezdeményezzük a 
Képviselő-testületnek a fenntartásában lévő Csanyteleki Polgármesteri Hivatal (átruházott 
hatáskörben eljárva) közösségi színtereként működtetett Faluház programsorozatára 
nyújtsa be tárgyi  pályázatát. 
 
Emlékeztetjük a Képviselő- testületet arra, hogy az önkormányzat 2014. – 2019. időszakra szóló 
gazdasági programjában szereplő, rövid-távú fejlesztési programjai között szerepel a Szociális, 
bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése, melyben foglaltak a fent leírt 
pályázattal megvalósíthatóak lennének, mivel az szervesen illeszkedik a Képviselő-testület 
távlati terveihez (pl. a Faluház felújítása, alapterület növelésével több funkciós szolgáltatás 
kialakítása). 
 
A fentiek értelmében a pályázat benyújtásához szükséges a  Képviselő-testület határozata, abban a 
település jegyzője számára a tárgyi pályázat elő- és elkészítésére és a település polgármestere 
számára pedig a tárgyi pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére és 
dokumentumok aláírására való felhatalmazás megadása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A tárgyban benyújtott előterjesztésben és annak határozati javaslatában foglaltak megvitatása után 
javasoljuk annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. március 23. 
 
 

 
 

Tisztelettel: 
 

 
 

  Forgó Henrik        Kató Pálné 
  polgármester          jegyző 
 



 
…./2015. (III. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozataira pályázat benyújtása 

támogatása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadta és az alábbi döntést hozza: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ifjúsági közösségek, ifjúsági 
civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak 2015. július 01. napjától 2016. február 29. napjáig 
terjedő időszakában a Faluházban megvalósuló programsorozatára benyújtott tárgyi 
előterjesztésben és  az önkormányzat 2014. – 2019. időszakra szóló gazdasági programjában 
szereplő, rövid-távú fejlesztési programjában  foglaltakra, a közösségi szolgáltatások fejlesztése  
célkitűzés megvalósítása érdekében tárgyi pályázat benyújtását jóváhagyja. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati 
rendelete kulturális feladatokra előirányzott összeg terhére kötelezettséget vállal az 
ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozataira 
irányuló pályázat beadásához szükséges regisztrációs díj és az elnyert pályázati támogatás 10 %-át kitevő 
saját erő mértékének biztosítására. 
 

3.) A Csanytelek Község Önkormányzata nevében eljáró Képviselő-testület, mint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése 7. pontjában foglalt önkormányzati közfeladatok végrehajtására kötelezett, 
felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt a tárgyi pályázat elő- és elkészítésére és Forgó Henrik 
polgármester urat a tárgyi pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére, 
dokumentumok aláírására. 

Végrehajtás határideje:   pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. április 16. 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
           Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Nemzeti Család – és Szociálpolitikai Intézet (1134 Budapest, Tüzér u.33-35.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 


