
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet a 

Városvédelmi és Idegenforgalmi Pályázati Keretből elnyerhető támogatásra. 

Az elnyerhető legmagasabb támogatás összege pályázatonként: 300.000 Ft. 

 

1. Pályázni lehet a 2020. július 1. és december 31. (II. félév) között megvalósuló célra: 

1. Allergén gyomnövények irtására 

2. Közterületek fásítására, gondozására 

3. Illegálisan elhelyezett hulladék lerakatok felszámolására 

4. Környezetvédelmi célú, nevelési, oktatási programokra 

5. Helyi gyógy- és wellness programok népszerűsítésére 

6. Bor és gasztronómiai rendezvényekre 

7. Helyi kiállítások, vásárok szervezésére 

8. Az aktív turizmust népszerűsítő programra: pl. kerékpározás, horgászat, vadászat, lovaglás 

9. Turisztikai szempontból jelentős alkotóműhelyek tevékenységének bemutatására. 

10. Nyomtatott és elektronikus marketing eszközök készítésére 

11. Helyi egyházi ünnepekhez kapcsolódó rendezvényekre, vallásturizmus erősítésére. 

12. Cegléd város hírnevét öregbítő egyéb célokra 

13. Az 1-12. célok megvalósítására más szervek által kiírt pályázaton való részvétel pályázati 

önrészére. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent pályázati támogatás városi rendezvényeken való aktív 

szerepvállalásra történő felhasználása. 

 

2. Pályázati befogadásból kizárásra kerül: 

2.1. aki az előző pályázati fordulóban kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a tényt a 

bizottság megállapította, illetve 

2.2. az előző pályázati fordulóban kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel, és 

ezt a tényt a bizottság megállapította. 

 

3. Pályázatot nyújthatnak be: 

3.1. Cegléden élő vagy dolgozó állampolgárok, 

3.2. ceglédi székhelyű, vagy tevékenységüket Cegléden végző 

3.2.1. társadalmi szervezetek, 

3.2.2. nem önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, 

3.2.3. egyéni vállalkozók, 

3.2.4. civil, - és egyéb szervezetek 

3.2.5. kivéve a köznevelési intézmények, és azok feladatellátásához kapcsolódó pályázatok, 

valamint azon szervezetek, melyek az adott évben a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 

alapján egyéb támogatásban, juttatásban részesülnek. 

 

4. Költségvetési intézmények a kötelezően ellátandó feladatukhoz nem vehetik igénybe a támogatást! 

 

4a. A pályázó adott évben csak egy pályázati keretre jogosult pályázatot benyújtani! 

 

5. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 29. (szerda) 12:00 óra. A pályázatnak 

kötelezően tartalmaznia kell: 

5.1 a pályázati cél részletes leírását, megvalósításának naptári időpontját 

5.2. a kitöltött pályázati adatlapot; 

5.3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

5.3.1. köztartozása nincs; 

5.3.2. nem tartozik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény hatálya alá; 

5.3.3. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; 

5.3.4. gazdasági társaság esetén a hatályos cégkivonatot 



5.3.5. civil szervezet esetén a nyilvántartásbavételt igazoló bírósági végzést és alapszabályt, vagy 

a már korábban beadott dokumentumok esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. 

5.3.6. Pályázati határidőn túl a hiánypótlás kizárt. A pályázatot a Keretet kezelő bizottság 

érvényteleníti, amennyibe bármely előírt tartalmi elem hiányzik. 

 

6. A pályázati adatlap beszerezhető 

6.1. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Közbiztonsági Irodájában (2700 

Cegléd, Kossuth tér 1. II. em. 209. sz. iroda, Tel: 53/511-426) 

6.2. A pályázatok beadását is ugyanerre a címre kérjük. 

6.3. A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

7. A pályázaton kapott támogatás elszámolási határideje: a támogatott pályázati cél megvalósulását 

követő 30. nap. Az elszámolást kizárólag számlával igazolt módon, a Ceglédi Közös Önkormányzati 

Hivatal 6. pontban megjelölt szervezeti egységéhez kell benyújtani az elnyert támogatás 

felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok bemutatásával egyidejűleg. 

 

8. Az elbírálás eredményéről minden pályázót értesítünk. A nyertes pályázóval – legkésőbb a döntést 

követő 15 napon belül, illetve egyeztetés függvényében - támogatási szerződést kötünk. 

 

9. A pályázaton nyert összeg utalásáról, ill. kifizetéséről a pályázatban megjelölt időpont/ütemezés 

alapján, a támogatási szerződés aláírását követően, a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

Irodája gondoskodik. Az elnyerhető legmagasabb támogatás összege pályázatonként: 300.000 Ft. 

 

10. A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a www.cegled.hu/aktualis oldaláról. 

 


