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                        18/2021. (III.03.) számú Polgármesteri határozat 

 
 

 

Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, Kóka Község 

polgármestereként, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybaléptetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 

határozatokat hozom: 

A lakosság önszerveződő közösségei, valamint közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló 

civil szervezetek, és egyházak támogatásáról szóló Kóka Község Önkormányzatának 8/2012. 

(II. 23.) rendelete alapján az egyházak valamint a társadalmi és civil szervezetek vissza nem 

térítendő támogatására pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 

 

Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi önkormányzati 

költségvetésben jóváhagyott, az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek támogatására 

fordítható összeget pályázat útján kívánja odaítélni. 

 

Támogatási célok: 

a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység, egészséges életmód elősegítése, 

b) nevelés, oktatás, 

c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység, 

d) közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása, 

e) munkanélküliek segítése, 

f) fogyatékosok támogatása, 

g) zöldprogram, városépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem, 

h) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó más közösségi tevékenység. 

Pályázhatnak azok az egyházak és civil szervezetek, egyéb közösségek amelyek: 

a) bejegyzett székhelye Kóka község közigazgatási területén van, vagy 

b) bejegyzett országos, vagy regionális szervezete Kóka község igazgatási területén önálló 

szervezeti egységgel rendelkezik, 

c) tevékenységét kizárólag, vagy elsősorban Kóka község lakossága érdekében végzik, 

d) nyilvántartásba vétel céljából bejelentkeztek az Önkormányzathoz. 

Azok a pályázók, akik korábban önkormányzati támogatásban részesültek, csak a beszámolási 

kötelezettségük teljesítése után nyújthatnak be újabb pályázatot. 

A pályázathoz mellékelni kell: 

- a támogatásként kért összeg felhasználásának célját, 



- a tárgyévre vonatkozóan - a támogatandó célt magában foglaló - pénzügyi tervet 

- a szervezet bankszámlaszámát, 

- a rendelet 4. § (6) bekezdésében felsorolt egyéb okiratokat, iratokat valamint 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési vagy önkormányzati 

választáson állított-e jelöltet. 

 

A pályázat beadási határideje: 2021. április 15.  

 

Beadási cím: Kóka Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 2243 Kóka, Dózsa Gy. út 

1., „Civil pályázat” megjelöléssel. 

Pályázni pályázati adatlapon kell, mely az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodáján térítésmentesen vehető át, vagy letölthető a https://koka.asp.lgov.hu honlapról.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.  

A pályázó a támogatásként kapott összeg vonatkozásában legkésőbb a következő év január 

31-ig, büntetőjogi felelősségének tudatában, aláírásával igazolt beszámolóban tájékoztatni 

köteles a támogatást nyújtót az elnyert összeg felhasználásáról. 

Azok a civil szervezetek, akik a 2020.évi pályázati összeg felhasználására halasztást kaptak 

nem záródnak ki jelen pályázatból, de a 2021.évben kapott összeg felvételére, csak az előző 

támogatás felhasználását követően lesznek jogosultak.  

 

 

1) A pályázat 2021. évi támogatási keretét az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében 

biztosítja.  

2) Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: a pályázat közzétételére 2021. március 15 

Felelős: 1-2./ polgármester 3./ jegyző 

 

 

 

          

 

Kóka, 2021. március 3. 

 

         Juhász Ildikó  

           polgármester 

 

 

 

 


