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A döntéshez egyszerű      x  

                    minősített       -     többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni      x            

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni       -          

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható           -         

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani       -           

Melléklet:                          1          

Függelék:                         -               

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: - képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli          ülésére készült. 

 
 

JAVASLAT 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Támogatási Alapjának kiírására 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 03.) önkormányzati 

rendelet 5.3. melléklete tartalmazza a Támogatási Alap 1,5 M Ft-os összegét, mely módosítást 17/2014. 

(VI. 23.) önkormányzati rendeletével fogadta el.  

A Támogatási Alap kiírása a Képviselő-testület hatásköre.  

 

A Támogatási Alap célja a Felsőzsolca közigazgatási területén működő kulturális, sport, gyermek- és 

ifjúsági közösségi, szabadidős tevékenységet folytató nonprofit civil szervezetek és közösségek, 

szerveződések támogatása. Ennek alapján pályázat nyújtható be helyi civil szervezetek, szerveződések 

rendezvényeinek, programjainak támogatására, a civil társadalom erősítésére, szerepvállalásának 

növelésére.  

 

A korábbi gyakorlat alapján javaslom, hogy a pályázat a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján, a város honlapján és a képújságban kerüljön meghirdetésre 2014. szeptember 25-től. A 

X  



pályázat beadására javaslom, hogy minimum 20 nap álljon rendelkezésre, így azt október 15-ig 

benyújthatják a civil szervezetek. 

 

Az előterjesztés mellékleteként megküldöm a javasolt pályázati kiírást. 

 

 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a Támogatási Alap kiírásáról. 

 

Felsőzsolca, 2013. szeptember 10. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

Dr. Tóth Lajos 

  polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat Támogatási Alapjának kiírása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Támogatási Alapra vonatkozó pályázatot a 

melléklet szerint kiírja. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: szeptember 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELLÉKLET 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSI ALAPJÁRA 

 
 

BEVEZETŐ 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben a Támogatási Alapra 

felhasználható 1.500.000 Ft keretösszeg terhére pályázatot ír ki az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA: 
Felsőzsolca közigazgatási területén működő kulturális, sport, gyermek- és ifjúsági közösségi, 

szabadidős tevékenységet folytató nonprofit civil szervezetek és közösségek, szerveződések 

támogatása. Helyi civil szervezetek, szerveződések, rendezvények, programok támogatása, a civil 

társadalom erősítése, szerepvállalásának növelése. 

 

2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS KÖZZÉTÉTELE: 

a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, 

a város honlapján (www.felsozsolca.hu), 

a Képújságban. 

 

3. PÁLYÁZATOT NYÚJTHATNAK BE: 
- Felsőzsolcán működő, 2012. január 1. előtt bírósági nyilvántartásba vett jogi személyiséggel 

bíró civil szervezetek, melyek alapító okirat szerinti tevékenységüket ténylegesen folytatják, 

- Nem jogi személyiséggel bíró szerveződések, magánszemélyek a konkrét cél megjelölésével, ha 

legalább három éve helyben működnek.  

 

4. NEM NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT: 
- Pártok, 

- Érdekképviseleti szervek, szervezetek, 

- Intézmények. 

 

5. NEM NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS ANNAK A SZERVEZETNEK: 

- amelynek köztartozása van, 

- az előző évek támogatásairól elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. 

 

6. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
- Kulturális és sport rendezvények, közösségi események szervezése, lebonyolítása, 

- Más kulturális és sport célú szervezetek által szervezett rendezvényeken való részvétel és az 

ehhez kapcsolódó utazási költségek. 

 

7. ELŐNYT ÉLVEZNEK: 
- Egész településre kiterjedő rendezvények, események. 

- Kistérségre, régióra, határon túlra ható rendezvények, melyek Felsőzsolca jó hírnevét öregbítik. 

- Több szervezet együttműködésével megvalósuló rendezvények. 

 

 

http://www.felsozsolca.hu/


8. PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI: 
Pályázni csak az adott évi Pályázati Adatlapon és Programűrlapon lehet, mely beszerezhető a 

Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, illetve letölthető a www.felsozsolca.hu honlapról. 

 

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. 

 

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. 

 

A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 

 

A pályázathoz részletes költségvetést kell csatolni a Pályázati Adatlap és Programűrlap szerint. A 

költségvetésnek és az elszámolásnak az önrészt is tartalmaznia kell, mely a pályázati költségvetésnek 

minimum 10%-a. Az önrész meglétét bankszámlakivonattal vagy a vezető tisztségviselő 

nyilatkozatával kell igazolni. 

 

9. NEM LEHET PÁLYÁZATOT BENYÚJTANI: 
- Már befejezett programokra, 

- Intézményben működő szervezetnek / alapítványnak az intézmény alaptevékenységeként 

megvalósítandó céljaira, 

- Beruházás jellegű költségekre, 

- Működési célú költségekre. 

 

10. A PÁLYÁZAT BENYÚJTATÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
      2015. október 15. 

      A döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. 

 

 

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

A pályázó elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogató felé. A támogatás cél szerinti felhasználását 

a pályázó nevére kiállított számla másolatával kell igazolni. 

 

Az eredeti számlát záradékolni kell: „Elszámolva Felsőzsolca Város Önkormányzata Támogatás Alap 

terhére”. A záradékolt számlát kell fénymásolni és hitelesíteni: „A másolat az eredetivel mindenben 

megegyezik” – aláírás, dátum, ha van bélyegző. 

 

Az elszámolást a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani. 

Az elszámolás hiánya a pályázót továbbiakban kizárja a pályázati / támogatási lehetőségekből. 

 

Az elszámolás határideje: a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2014. december 31-ig. 

 

A felhasználást és az elszámolást a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. A támogatott céltól eltérő 

felhasználás esetén a visszafizetést kezdeményezi. 

 

 

 

 

 

 

http://www.felsozsolca.hu/


 

PÁLYÁZATI ADATLAP ÉS PROGRAMŰRLAP 

 

 
PÁLYÁZÓ NEVE:…………………………………………………………………………………………... 

Székhelye:………………………………………………………………………………………………… 

Besorolása: alapítvány, egyesület, egyéb:………………………………………………………………… 

Tevékenységi köre: sport, kulturális, gyermek- ifjúsági, egyéb:…………………………………………. 

Adószáma:………………………………………………………………………………………………… 

Bírósági nyilvántartásbavétel száma:……………………………………………………………………... 

KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:…………………………………………………………………………………. 

Lakcíme / értesítése címe:………………………………………………………………………………… 

PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLY NEVE: ……………………………………………. 

Lakcíme / értesítése címe:………………………………………………………………………………… 

Elérhetősége, telefon, e-mail cím:………………………………………………………………………… 

 

AZ ÁTUTALÁSHOZ SZÜKSÉGES BANKI ADATOK: 

 

Számlakezelő pénzintézet neve, címe:……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Számlaszáma:……………………………………………………………………………………………... 

 

PÁLYÁZATI CÉL MEGJELÖLÉSE (Konkrétan, amire a támogatást kérik): 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



PÁLYÁZOTT CÉL KÖLTSÉGVETÉSE (Részletezés külön lapon): 

 

Összes költség:…………………………………………………………………………………………Ft 

Ebből pályázaton igényelt támogatás:………………………………………………………………….Ft 

Más pályázatból, vagy önerőből finanszírozott rész:…………………………………………………..Ft 

Pályázati cél részletes leírása, költségnemek részletezése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsőzsolca, 2014……………………………….. 

P.H. 

………………………………………..         ………………………………………… 

            pályázó képviselője         megvalósításért felelős személy 

 



 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott pályázó kijelentem, hogy 

- az előző évben kapott támogatásokkal kapcsolatban elszámolási kötelezettségemnek eleget 

tettem; 

 

- adók módjára behajtható köztartozásom nincs; 

 

- az általam képviselt szervezet ellen csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás nem 

folyik. Büntető eljárás alatt nem állok; 

 

- az általam képviselt szervezet a szükséges önrésszel rendelkezik; 

 

Felsőzsolca, 2014…………………………………….      

      P.H. 

 

 

 

………………………………………..         ………………………………………… 

            pályázó képviselője         megvalósításért felelős személy 

 

 

 

             

 


