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E l ő t e r j e s z t é s 

 

Tárgy: Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére 

pályázat kiírása 2021. évre 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendeletének 14. § (1) bekezdése értelmében a civil szervezetek támogatására 

1.650.000 Ft használható fel. 

 

A 1.650.000 Ft felhasználását - az alapítványok kivételével - az Oktatási, Közművelődési és 

Sport Bizottság jogosult meghatározni az államháztartáson kívüli forrás átadására és 

átvételére vonatkozó szabályokról szóló 15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet alapján. 

  

Az alapítványok részére történő pályázati összegek odaítélésére a Képviselő-testület jogosult. 

A 2021. évi kiírás tervezetét az előterjesztéshez csatolom. 

 

Határozati javaslat 

 

Sárbogárd Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46. §. (4) bekezdésében foglalt 

felhatalmazása alapján Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és 

hatáskörében eljárva a „Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások 

elnyerésére pályázat kiírása 2021. évre” című előterjesztés tárgyában az alábbi pályázat 

kiírásáról döntöttem:   

 

 

 
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

   jogkörében eljárva  
Sárbogárd Város Polgármestere  

   

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás 

átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló 15/2015. (V. 21.) önkormányzati 

rendeletében foglaltak alapján  

 
pályázatot hirdet 

 

2021. évre helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére. 

 

A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon működő, kimagasló 

tevékenységet folytató alapítványok 2021. évi működését és 

rendezvényeit. 

 

A pályázók köre: Támogatásban részesíthetők: sárbogárdi székhelyű, telephelyű 

bíróság által nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek a  



sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz,  

tevékenységhez kérik a támogatást. 

 

 

Támogatásban nem részesíthetők: 
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá   olyan szervezetek, 

amelyek a támogatói döntést megelőző 5 éven  belül: 

- együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn  Magyarországon bejegyzett párttal 

vagy 

 - jelöltet állított helyi önkormányzati választáson, 

 b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,  

c) az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, 

 d) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően 

használta fel, 

 e) a hiánypótlást határidőre nem te 

 f) összeférhetetlenség  fennállása esetén. 

                                  
A pályázat keretösszege: 1.650.000 Ft 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

1. a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot, 

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba 

vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok 

számát, 

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát, 

c) a pályázat nevét, 

d) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget, 

e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél 

megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét, 

f) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját. 

(2) A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

a) a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata,  

b) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú 

jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, 

c) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató 

ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó 

eszközöket nyilvántartásba veszi, 

d) a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, 

illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, 

e) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről 

 

A kapott támogatás nem használható fel: 

- tiszteletdíj, munkabér, és járulék fizetésére 

- reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék) 

A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak 

megfelelő számlával történhet. 

 

A határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. 

Hiánypótlásra 5 napos határidővel van lehetőség. 

 



A pályázat benyújtásának  határideje: 2021. július 15. 16.00 óra 

Kérjük a borítékra írják rá: KÉPVISELŐ-TESTÜLET CIVIL PÁLYÁZAT 2021. 
 

A pályázatokat a következő címre kell 1 példányban Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. valamint e-mailben: szervezes2@sarbogard.hu  kell eljuttatni 

 

A pályázatok elbírálásának határideje: A képviselő-testület következő rendkívüli ülésének 

időpontja.   

 

A pályázatok eredményének értesítési határideje: A képviselő-testület következő rendkívüli 

ülését követő 8 nap.   

 

A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a 

támogatás igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az 

elszámolható költségeket és az ellenőrzés módját. 

 

Bővebb információt kérhetnek, illetve a pályázati adatlapot átvehetik a Polgármesteri 

Hivatalban (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.). 

 

Sárbogárd, 2021. június 7.  

 
Felelős: polgármester 

              Szervezési csoportvezető  

Határidő kiírásra: azonnal 
 

 

             Dr. Sükösd Tamás 

      polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:szervezes2@sarbogard.hu

