
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

62/2011. (IV.13.)  
határozata 

 
sport célú előirányzat pályázati kiírásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
sport célú előirányzat pályázati kiírását ezen határozat melléklete szerint teszi közzé. 
 
 

                                                                           Melléklet a 62/2011. (IV.13.) határozathoz 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésében 
elkülönített előirányzat terhére PÁLYÁZATOT hirdet  

sport tevékenység  

egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi támogatására.  

   

  I. Pályázat  célja: az egészséges életmód népszerűsítése, a község  sportéletének fejlesztése, 
sportprogramok, sportrendezvények szervezésének segítése, ösztönzése.    

Pályázhatnak: sportolók, sportoló közösségek, szervezetek, egyesületek, csoportok, 
intézmények, alapítványok         

A megpályázható összeg felső határa 300.000.-  Ft.    

A pályázatok benyújtásának feltételei:    

 Pályázni a községi önkormányzat által készített űrlapon lehet, amelyet -Tornyospálca 
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 
23.) személyesen, vagy postai küldeményként kell benyújtani egy példányban. 

 A pályázatnak tartalmaznia kell annak konkrét célját, megvalósításának összegét, 
részletes és ellenőrizhető költségvetését, a kért támogatás összegének felhasználási 
tervét, saját forrás (meglévő készpénz) igazolását. Az igazolás az aktuális bankszámla-
kivonattal, vagy a szervezet vezetőjének nyilatkozatával történhet. 

 A kötelezően biztosítandó saját forrás az igényelt összegnek legalább 10 %-a legyen. 

A pályázati űrlap 2011. április 18-ától személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatalban, 
vagy letölthető  az Önkormányzat hivatalos honapjáról (http://www.tornyospalca.hu/).  

Nem lehet pályázni: 
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 étkezési és reprezentációnak minősülő költségek fedezésére, 
 nem szakmai eszköz beszerzésére,  
 folyamatos bérjellegű kiadásra, 
 beruházásra, felújításra, karbantartásra, a pályázó alapfeladatával összefüggő 

működtetési költségek kiegészítésére, 

•II.                A pályázatok benyújtási határideje és elbírálása:  

A 2011. május 13-án postazárásig dokumentáltan feladott, vagy 2011. május 13-án 12.00 
óráig a Polgármesteri Hivatalban személyesen leadott pályázatokat az Oktatási, Kulturális, 
Sport és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján Tornyospálca Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat benyújtását követő első testületi ülésén 
bírálja el.  

A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést.  

A nyertes pályázóval az önkormányzat megállapodást köt. A támogatás  összege a program, 
rendezvény megvalósítását megelőzően is kifizethető, de szakmai és pénzügyi beszámoló 
benyújtása kötelező.  

A pénzügyi elszámolás a támogatásra és az önrészre terjed ki, melyhez csatolni kell a 
záradékolt számlák hitelesítéssel ellátott másolatait. A dokumentumokat a Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi csoportjához kell benyújtani a pályázat megvalósulását követő 30 napon 
belül, decemberi megvalósulás esetén 2011. december 15-éig.  

A támogatás felhasználásának ellenőrzése:  

 A támogatás összegét a pályázó köteles egyéb pénzeszközeitől elkülönítve kezelni, 
nyilvántartani. 

A felhasználást a Polgármesteri Hivatal a helyszínen is ellenőrizheti. 
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PÁLYÁZATI ŰRLAP 

sport céltámogatásra 
2011. 

 

PÁLYÁZÓ(Szervezet és vezetője)NEVE:  
 
 
PÁLYÁZÓ CÍME: 
 
 
PÁLYÁZÓ SZERVEZET e-mail CÍME: 
 
PÁLYÁZATÉRT FELELŐS NEVE: 
 
CÍME:(ha az előzőtől eltér)és e-mail címe: 
 
 
TELEFONSZÁM: 
 
BANKSZÁMLÁT VEZETŐ PÉNZINTÉZET NEVE: 
                           SZÁMLASZÁMA: 
 
SZÁMLA TULAJDONOSA:(egyéni számla kizárva) 
 
 
 
PÁLYÁZATI CÉL:(Esetleg mellékletben részletezve) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA:                                                  TÓL                                      
IG 

 
PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

ÖSSZ.KÖLTSÉGE:                      
 

……………………………………………Ft 
EBBŐL SAJÁT FORRÁS:                     ……………………………………………Ft 

EGYÉB FORRÁS:                     ……………………………………………Ft 
IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:                 

……………………………………………Ft 
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Tornyospálca, 2011.  .................................                                    
............................................................. 
                                                                                                      ALÁÍRÁS             
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