PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelete
alapján pályázatot ír ki az egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete terhére történő
támogatás felhasználására.

Pályázatot nyújthatnak be Zalaegerszegen működő szociális, egészségügyi, idősügyi,
esélyegyenlőségi tevékenységet végző civil szervezetek, amelyek a pályázat benyújtásakor
már legalább egy éve megalakultak, továbbá Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott szociális és egészségügyi intézmények, valamint azon
intézmények, melyek zalaegerszegi székhelyűek és támogatási kérelmük kifejezetten
szociális, egészségügyi és idősügyi tevékenységre, a kisebbség társadalmi helyzetének
javítására, valamint a város esélyegyenlőségi programjának végrehajtására irányul.
A támogatási kérelmek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat
által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól
8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése rendelkezései alapján az 1.a
melléklet – Pályázati adatlap - kitöltésével nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai
követelményekkel. A kérelemhez csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított - 1.b melléklet –
összeférhetetlenségről és érintettségről szóló nyilatkozatot is. A kérelem benyújtásakor a
támogatást kérőnek nyilatkozni kell, hogy az önkormányzat hivatalán keresztül mely
szakosztályhoz, szakbizottsághoz nyújtott be egyidejűleg azonos célra kérelmet, valamint
arról, hogy az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági
társaságai felé nincs lejárt határidejű tartozása és nincs köztartozása. A rendelet 1.b
mellékletében található nyilatkozat III. pontjában a támogatást kérőnek nyilatkozni kell az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti ÁFA alanyiságról
is.
A pályázaton nyert támogatás felhasználásának elszámolása a fent említett önkormányzati
rendelet 6. §-ában foglaltak szerint történhet.
Támogatás
 működési kiadások kiegészítésére;
 közösségi programok megvalósítására
 tárgyi eszköz beszerzés céljára adható.
Abban az esetben, ha pályázatuk közösségi programok megvalósítására szól, kérjük
feltüntetni a programon hány fő vesz részt.

Rendelkezésre álló forrás: 1.250.000 Ft

A pályázatok beérkezési határideje, helye:
A pályázatot és a nyilatkozatot 1 példányban, zárt borítékban, 2019. március 14.
(csütörtök) napjáig lehet személyesen benyújtani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.).
Postai úton történő továbbítás esetén a legkésőbbi feladási dátumbélyegző: 2019. március
14.
A pályázat elbírálása során kizáró tényező:
 ha valamelyik pályázó a 2018. évi önkormányzati támogatással határidőre nem, vagy
nem megfelelő módon számolt el, a támogatási megállapodásban foglaltakat nem
teljesítette,
 a pályázati kiírásnak nem megfelelő, hiányos pályamunka,
 határidő letelte után érkezett a pályázat.
A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg,
Kossuth u. 17-19.) szerezhető be, továbbá a www.zalaegerszeg.hu honlapról is letölthető (Eügyintézés, formanyomtatványok).

