
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA  

jogkörében eljárva  
Sárbogárd Város Polgármestere  

pályázatot hirdet 
 

2021. évre 
 

nyári táborozások, kirándulások támogatásának elnyerésére 
 
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyű 3-14 éves 

korosztály nyári táborozását, kirándulását úti- étkezési – és 
szállásköltség, kiegészítésével, valamint belépőjegyek 
vásárlásához való hozzájárulással  

A pályázók köre: nevelési-oktatási intézmények, nyilvántartásba vett civil 
szervezetek, egyházak 

A pályázat keretösszege: 800.000 Ft 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 

1. a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, a 
pénzintézet megnevezését, bankszámlaszámát,a nyilvántartott tagok számát 

2. a vezető, illetve a pályázatért felelős nevét, elérhetőségét,  
3. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel, az alapszabály, alapító okirat, illetve a 

bírósági bejegyzést igazoló irat  képviselő által hitelesített másolatát, 

4. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet 
esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, 

5. a pályázat nevét, 
6. a program  kezdő és befejező időpontját, részletes leírását, 
7. a kért támogatás összegét, a támogatás felhasználására vonatkozó tételes 

költségszámítást , a saját források feltüntetésével 
8. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a támogató ellenőrzéséhez, 
9. nyilatkozat összeférhetetlenségről 
10. közzétételi kérelem 

 
A kapott támogatás nem használható fel: 

✓ tiszteletdíj, munkabér, és járulék fizetésére 
✓ reprezentációs költségekre (vendéglátás) 

 
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi 

szabályoknak megfelelő számlával történhet. 
 
A határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Egyszeri  hiánypótlásra van 
lehetőség  5 napos határidővel. A korábban már hasonló támogatásban részesült, és 
határidőre el nem számolt szervezetek, illetve intézmények nem vehetnek részt a 
pályázaton. 
 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. április 22. 16.00  óra 
 
A pályázatokat az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság címére (Polgármesteri 
Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) kell eljuttatni, kérjük a borítékra írják rá: OKSB 
TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK  2021. 



A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. április  30. 
A pályázati elbírálás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk  2021. május  14-
ig. 
Bővebb információt kérhetnek Tóth Teréz Márta szervezési csoportvezetőtől a 
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. fsz. emelet 11.). 
 
Sárbogárd, 2021. március 19. 

 
 

 

          Dr. Sükösd Tamás 

                 polgármester 

 

 


