
Pályázati kiírás 
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek részére a 
2023. évi Holtág-fejlesztési Alap B) komponenséből elnyerhető - holtágak 

környezetében végzett szúnyoggyérítés - támogatására 
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatását 
szolgáló alapok létrehozásáról szóló 22/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (1) b) 
pontjában meghatározott Holtág-fejlesztési alap B) komponensében foglalt - holtágak 
környezetében végzett szúnyoggyérítés költségének 50 %-os mértékű támogatására 
pályázatot hirdet. 
 
A támogatásra azon civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, akik Gyomaendrőd 
közigazgatási területén található holtágak környezetében látják el a feladatukat és végzik a 
tevékenységüket, saját megrendelésre légi és földi kémiai, légi és földi biológiai 
szúnyoggyérítést végeztek (légi kémiai gyérítés esetében Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata elrendelésére) a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével. 
 
Egy civil szervezet a megadott határidő alatt több pályázatot is benyújthat, azzal, hogy 
pályázatonként egy szúnyoggyérítés költségére igényelhet támogatást. A pályázat a számla 
teljesítésétől számított 15 napon belül nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
A támogatás a pályázati kiírás elfogadása. és 2023. szeptember 30. között elvégzett 
szúnyoggyérítés teljesített költségének 50%-os mértékét foglalja magában. A támogatás, 
maximum a rendelkezésre álló forrás mértékéig nyújtható.  
A pályázat során elszámolható maximális költség 2.500 Ft+Áfa/HA 
 
A pályázati űrlaphoz csatolni szükséges a tevékenységet végzővel kötött vállalkozási 
szerződés másolata, valamint a teljesített számla másolata, és a számla teljesítést igazoló 
pénzügyi bizonylat másolata. 
 
A pályázat jellege: nyílt 
 
A pályázatot - pályázati űrlap és mellékleteit - papír alapon Gyomaendrőd Város 
Polgármesterének címezve 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. címre kell benyújtani. 
A pályázati adatlap a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán és a 
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok honlapon érhető el. 
 
A pályázat elbírálása 
A pályázatok elbírálásáról Gyomaendrőd Város Polgármestere saját hatáskörben dönt. A 
pályázati cél megvalósítására, 2023. évi költségvetési koncepció alapján 750.000 Ft azaz 
hétszázötvenezer forint támogatást nyújthat. A pályázatok elbírálása a beérkezés 
sorrendjében történik. 
 



A döntés meghozatalától számított 15 munkanapon belül a pályázót elektronikus úton 
értesítjük a pályázat elbírálásáról, pozitív elbírálás esetén megküldjük a támogatási szerződést 
is. 
A döntés ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség. 
 
A támogatás folyósítása 
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor a támogatási szerződés mindkét fél általi 
aláírását követő 15 napon belül, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.  
 
 


