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Ügyiratszám: 199-3/2023.           
 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 
civil szervezetek részére 

 
Koroncó Község Önkormányzata pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező és 
működő civil szervezetek (a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a 
párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, a közalapítvány és a 
pártalapítvány kivételével az alapítvány) részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.  
 
A pályázati kiírást a 7/2023. (II. 15.) számú Képviselő-testületi Határozatban foglaltakkal 
egyezően ezennel nyilvánosságra hozom:   
 
2023. évben az önkormányzat költségvetéséből 2.800.000,- Ft-ot különített el a civil szervezetek 
támogatására.  
 
A pályázatokat 2023. március 16. napján 12.00 óráig beérkezőleg kell benyújtani írásban 
Koroncó Község jegyzőjéhez egy eredeti és egy másolati példányban a szükséges 
mellékletekkel felszerelve.  
 
Pályázhatnak a településen működő, itt székhellyel rendelkező, civil szervezetek (a civil társaság, 
illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével -, valamint az 
alapítvány) pénzbeli önkormányzati támogatásra.  
 
A pályázati eljárás során az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 
törvény, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 
kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alkalmazásra 
kerülnek.  
 
Pályázni a Pályázati Adatlap és mellékletei hiánytalan benyújtásával lehet. A Pályázati Adatlap és 
melléklete a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető. 
 
A pályázatok bírálatára 2023. március 31. napjáig kerül sor.  
 
A pályázati eljárásban hiánypótlásnak csak a benyújtási határidőt megelőző munkanapig 
(legkésőbb 2023. március 14. napjáig) beérkezett pályázatok esetében lehet helye. A 2023. 
március 16. napján hiányosan benyújtott pályázatok érdemi elbírálás nélkül kerülnek 
elutasításra.  
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A pályázathoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat Koroncó Község jegyzője látja el. A jegyző 
gondoskodik a pályázat kiírás nyilvánosságra hozataláról, dönt a hiánypótlás szükségességéről, 
továbbá gondoskodik a benyújtott pályázatok döntésre történő terjesztéséről.  
 
A pályázati kiírás közzétételre kerül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a települési külső 
hirdetőtáblákon, letölthető a település honlapjáról (www.koronco.hu), hozzáférhető a 
Polgármesteri Hivatalban és egyúttal megküldésre kerül azon civil szervezetek részére, 
melyekkel az önkormányzat korábban kötött már Támogatási Szerződést.  
 
A pályázattal kapcsolatban további érdemi tájékoztatást dr. Cseresznyák Klára jegyző nyújt 
(96/499-117).  
 
 
Koroncó, 2023. február 16. 
 
 
       Koroncó Község Önkormányzata 
       mint pályázat kiíró képviseletében: 
  
 
 
       Radicsné Kincses Mária polgármester s. k. 
 
 
 
 
A felhívás közzétételre kerül:  
 

- a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
- a településen elhelyezett nyilvános hirdetőtáblákon 
- a település honlapján (www. koronco.hu) 
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