
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
jogkörében eljárva  

Sárbogárd Város Polgármestere  

Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló 

15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete értelmében 

 

pályázatot hirdet  

 

2021.  évre Sárbogárdon működő alapítványok részére 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: Támogatásban részesíthetők: sárbogárdi székhelyű, telephelyű 

bíróság által nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek a 

sárbogárdi fiatalok érdekében megvalósuló nyári 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 teljesíti, 

                                    f) összeférhetetlenség  fennállása esetén. 
                                 
A pályázat keretösszege: 800.000 Ft 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

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

2. bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát, 

3. alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát, 

4. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén 

közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, 

5. a szervezet 2021. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényeinek  

leírását, 

6. a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását, 

7. Nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról, 

8. Közzétételi kérelmet. 



 

Azoknak az alapítványoknak, melyek benyújtották előző években alapdokumentumaikat és 

gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról, nem kell csatolniuk a 2. 3. pontban felsorolt 

dokumentumaikat, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy jelzett dokumentumok tartalmában 

változás nem történt. 
 

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. április 22. 16.00 óra 

Kérjük a borítékra írják rá: TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK  

ALAPÍTVÁNYOKNAK PÁLYÁZAT 2021. 

(Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.)  
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. fszt. 11.). 
 

Sárbogárd, 2021. március 19.       

 

Dr. Sükösd Tamás 

    polgármester 

 

 


