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Hiv. szám: DV/1521-1/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat a 2023. évi civil és sport pályázatok kiírására a helyi
egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata hosszú évek óta a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok
kialakítására törekszik a város polgárainak önszervezödő közösségeivel. Az önkormányzati feladatok hatékonyabb
ellátása megköveteli a civil szervezetek társadalmi szerqyvállalásának segítését és Onkormányzatunkkal való partneri
kapcsolatok előmozdítását. Onkormányzatunk az egyesülésijogról, a közhasznújogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséröl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott körbe tartozó civil
szervezeteket elismeri, tiszteli tevékenységük helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatja a kultúra, a közmüvelödés,
a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, a rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás népszerüsítése,
a természeti és épített kömyezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlöség megteremtése
terén végzett tevékenységüket. Onkormányzatunk az elmúlt években anyagi lehetöségeitöl filggöen pénzügyileg is
támogatta az Onkormányzat illetékességi tertiletén működö - az Onkormányzat céljamak elérését segítő - civil
szervezetek programjait és müködését.

Dunavarsány Város Onkormányzata a 2023. évi költségvetésében 10. 000. 000, - Ft elöirányzatot különített el a
helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok, valamint 2. 000. 000, - Ft elöÍrányzatot az országos sportági
szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő helyi sportszervezetek pályázati célú támogatására. A
pályázatok a civil társadalom erosítését, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálják. E
pályázati költségvetési keretosszegből a koltségvetésben kiilon előirányzat alapján, pályázat nélküli egyedi
döntések alapján támogatásban részesült civil szervezetek nem pályázhatnak. Azl. és2. számú mellékletek szerinti
pályázatí felhívások a helyi rendelet elöírásait is figyelembe véve készültek el.

A pályázatok célja a Dunavarsányban működö egyesületek, sportegyesületek, alapftványok, valamint a sportági
szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek által megvalósuló, öntevékenységre
épülő szakmai, generációs, sport vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti, sport- és ifjúsági rendezvények
támogatása, továbbá az egyesületek, a sportegyesületek, az alapítványok és a sportági szakszÖvetség tagjaként a sportág
versenyrendszerében résztvevo szervezetek működéséhez való hozzájámlás.

A pályázatokon a kiírás tartalma szerint pénzűgyi támogatásra pályázhat az a bíróság által pályázatának
benyujtása előtt legalább egy évveljogerösen nyilvántartásba vett
a) egyesület, sportegyesület és alapitvány, amely az Onkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel
rendelkezik és az Onkormányzat illetékességi terilletén működik,
b) egyesület, sportegyesület, alapítvány, amelynek tagszervezete dunavarsányi székhellyel vagy telephellyel az
Onkormányzat illetékességi terilletén működik,
c) országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezet, amely az
Onkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy tekphellyel rendelkezik és az Onkormányzat illetékességi
területén működik, d) országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő
sportszervezet, amelynek tagszervezete dunavarsányi székhellyel vagy telephellyel az Onkormányzat illetékességi
teriiletén működik, feltéve, hogy az alapító okiratának (alapszabályának) megfelelö tevékenységet folytat.
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A pénzügyi támogatás a 2023. január 1-je és 2023. december 31-e között megvalósuló, a pályázati célok között
részletezett tevékenységek gyakorlásához, programok megvalósításához, továbbá a működéshez nyújt egyszeri, víssza
nem téritendö támogatást. A pályázatokat előre meghatározott pályázati űrlapon lehet érvényesen benyújtani, csatolva
hozzá a pályázati kiirásokban előirt iratokat. A pályázatokon odaftélt támogatások felhasználásáról a támogatási
szerzödésben előírtak szerint, előre meghatározott elszámoló űrlapon kell elszámolniuk a támogatott pályázóknak 2024.
január 24. napjáig, csatolva a számlák hitelesített másolatait.

A pályázatból ki kell zámi azokat a civil szervezeteket, amelyek a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29. ) Konn. rendelet
értelmében nem pályázhatnak közpénzekböl támogatásra, illetve azokat, amelyek a megjelöltjogszabályok kötelezően
alkalmazandó előírásait nem veszik figyelembe a pályázat készítésekor.

A pályázatokat 2023. máreius 27. napjáig lehet benyújtani. A Humánpolitikai Bizottság - alapitványok esetén a
Képviselö-testület - a beérkezett pályázatokat a következö, de legkésöbb az áprilisi rendes ülésén bírálja el, a nyertes
pályázókkal a támogatási szerződések 2023. május 15. napjáig keriilnek megkötésre, atámogatási összegek átutalására
2023. május 31. napjáig kerül sor.

Kérem, a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy az elöterjesztéshez csatolt 1. és 2. számú melléklet szerinti pályázati
felhívás-tervezeteket és az erről szóló határozatijavaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati 'avaslatok:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 2023. évre kiírja "civil pályázatdt" ajelen határozat meghozatalát segftő előterjesztés 1. számú melléklete

szerinti tartalommal az "egyesületek, sportegyesületelc és alapitványok" támogatására.
b) felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 2023. évre kiírja "sport pályázatát" a jelen határozat meghozatalát segítő elöterjesztés 2. számú

melléklete szermti tartalommal az "országos sportági swkszövetség tagjaként a sportág
versenyrendszerében résztvevo sportszervezefek" támogatására.

b) felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette: Lex Lilla intézményfelügyeleti referens

Mellékletek: 1. számú melléklet: Civil pályázati felhivás
2. számú melléklet: Sport pályázati felhívás

Dunavarsány, 2023. február 8.
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1. számú melléklet

Dunavarsány Város Onkonnányzatának 2023. évipályázata egyesületek, sportegyesületek és
alapitványok számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Onkormányzata (továbbiakban: Onkormányzat) fontos feladatának tekinti a helvi
közéletben aktivan résztvevő egyesületek, sportegyesületek és alapitványok támogatását, ezért a
korábbi évekhez hasonlóan a 2023. évre is meghirdeti pályázatát a helyi egyesületek, sportegyesületek
és alapitványok támogatására.

1. Pályázat célja

A pályázat a civil társadalom erösitését, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának
segítését szolgálja. A pályázat célja a Dunavarsányban muködő egyesületek, sportegyesületek és
alapitványok által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs, sport vagy szabadidős
programok, kulturális, művészeti, sport és ifjúsági rendezvények támogatása, továbbá az egyesületek, a
sportegyesületek és az alapitványok működéséhez való hozzájarulás.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 10. 000. 000, - Ft (Az Onkormányzat 2023. évi
költségvetéséml szólü ...../2023. (II. 15. )önkormányzatirendeletealapjan.)

3. Pályázók köre

A biróság által pályázatának benyújtása elött legalább egy évvel nyilvántartásba vett
a) egyesület, sportegyesület és alapitvány, amely az Onkormányzat illetékességi területén

székhellyel vagy telephellyel rendelkezik és az Onkormányzat illetékességi területén működik,
b) egyesület, sportegyesület, alapitvány, amelynek tagszervezete dunavarsányi székhellyel vagy

telephellyel az Onkormányzat illetékességi területén muködik,
feltéve, hogy az alapító okiratának (alapszabályának) megfelelő tevékenységet folytat.

4. Nem nyújthat be pályázatot
. magánszemély,
* gazdasági társaság,
. a politikai párt és helyi szervezete,
. a politikai párt részvételével létrehozott egyesület, sportegyesület és alapítvány,
. az a civil szervezet, amely az elmúlt 5 évben az önkormányzati vagy országgyűlési választáson

jelöltetállitott,
. az egyház,
. a szakszervezet,

. a munkástanács,

. a biztosító társaság,

. a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet,

. a közalapitvány,



. a dunavarsányi székhellyel vagy telephellyel, illetve Dunavarsányon működő, dunavarsányi
székhelyű vagy telephelyu tagszervezettel nem rendelkezö egyesület, sportegyesület és
alapitvány,

. az az egyesület, sportegyesület és alapitvány, amelyek az Onkormányzat 2023. évi
költségvetéséből külön elöirányzat keretei között részesül támogatásban,

. az az egyesűtet, sportegyesület és alapitvány, amely határidőre nem számolt el a
támogatással, illetve támogatása elszámolása nem került elfogadásra.

. az az egyesület, sportegyesület és alapítvány, amely az Onkormányzat 2023. évi
költségvetéséből külön előirányzat keretei között részesült támogatásban,

. az az egyesület, sportegyesület és alapitvány, amely pályázatot nyújt be a 2023. évben az
Onkormányzat által az országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág
versenyrendszerében résztvevö sportszervezetek és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítványok számára kiirt pályázatra,

. az az egyesület, sportegyesület és alapitvány, aki határidőre nem számolt el a támogatásával,
illetve támogatása elszámolása nem került elfogadásra.

5. A támogatás és az önrész mértéke

Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximális összege: 800.000,- Ft
(Ezen belűl működési költségekre elnyerhető maximum összeg: 500.000, - Ft)

Pályázati önrész nem szükséges, de ugyanakkor elönytjelent!

6. Támogatás formája

A támogatás 2023. január 1-je és 2023. december 31-e között megvalósuló, a pályázati célok között
részletezett tevékenységek gyakorlásához, programok megvalósításához, továbbá a működéshez nyújt
egyszeri, előre folyósitott vissza nem téritendő támogatást.

7. Program- és rendezvénytámogatás

Pályázni lehet: az egyesület, sportegyesület és alapítvány gondozásában megvalósuló, alapszabály
szerinti tevékenységével összefüggő program és rendezvény költségeinek részfinanszirozására (pl.
tiszteletdij, terembérlet, fogyóeszköz vásáriás, szolgáltatás igénybevétele, papir-írószer, szállásköltség,
stb.) Számlák tel'esitési határide'e: a programhoz, rendezvényhez kapcsolódó, a programidőszak
(2023. január 1-je és 2023. december 31-e között megvalósuló) alatti teljesitési határidejű számlák,
melyek legkorábbi kelte 2023. január 1-je legkésöbbi kelte 2023. december 31-e lehet.

Nem támogatható kiadások: külföldi utazás és külföldön megvalósuló programok,

A támogatás harmadik fél javára nem ruházható át!



8. Működési támogatás

Pályézni lehet: minden, az egyesület, a sportegyesület és az alapitvány alapitó okirat (alapszabály)
szerinti tevékenységével összefüggő költség és kiadás részfinanszirozására (pl. irodabériet, utazási
költség, telefonköltség, eszközbeszerzés, könyvelési dij, postakőltség, stb. ), kivéve a bérköltséget.

A támogatás harmadik fél javára nem ruházható át!

9. A pályázati támogatásból kizárandó szervezetek

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szőló 2007. évi CLXXXI. törvény
értelmében azon szervezetek kizárandók a támogatottak köréből, melyek az alábbiakban
leírtaknak megfelelnek:

A jelen pályázat vonatkozásában a törvény hatálya kiterjed az Onkormányzat által akár pályázati úton,
akár a pályázati út mellőzésével nyújtandó támogatásokra, úgy, hogy a támogatásokban nem
részesülhet az az egyesület, sportegyesület és alapitvány vagy ezek jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egységei, amelynek vezető tisztségviselője, az alapitvány kezelő szervének, szervezetének
tagj'a, tisztségviselője, az egyesület vagy sportegyesűlet ügyintéző vagy képviseleti szervének a tagja
vagy ezen személy közvetlen hozzátartozója a támogatásra irányuló döntés előkészítésben, illetve
az arra vonatkozó döntés meghozatalában bármilyen módon részt vesz. A pályázati döntést
megelőző konzultáción történő részvétel nem tartozik a kizárási körbe.

Nyilatkozni kell arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szőló 2007.évi
CLXXXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29. ) Kormányrendelet
rendelkezéseit a pályázó magára nézve kötelezőnek tartja, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást és az
azt tartalmazó tájékoztató levelet átvette, egyúttal nyilatkozik arra nézve, hogy amennyiben a kitanitás
és figyelmeztetés ellenére a pályázó megsérti a 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint annak
végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29. ) Kormányrendelet rendelkezéseit úgy annak
jogkövetkezményeit köteles maga viselni. (A nyilatkozat a pályázati űrlap részét képezi.)

10. Pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat kizárólag a "PÁLYÁZATI ŰRLAP EGYESÜLETEK, SPORTEGYESÜLETEK ÉS
ALAPÍTVÁNYOK SZÁMÁRA 2023. ÉV" c. pályázati űrlap kitöltésével, illetve az abban foglalt
iránymutatások szerint lehet benyújtani. Az űrlap nélkül vagy a beadási határidőn túl beérkező
pályázatok értékelés nélkül elutasitásra kerülnek,

A pályázatokat 1 éldán ban ostai úton va személ esen a Dunavareán i Közös
Onkormán zati Hivatal (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.) recepcióián kell zárt boritékban
benyújtani.

A pályázatot elektronikusan kitöltött és nyomtatott vagy nyomtatott és kézzel olvashatóan
kitöltött formában a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.
18. ) cimére, Lex Lilla nevére kell eljuttatni. A boritékon legyen ráirva, hogy "CIVIL PALYAZAT 2023"

Pályázati kategóriánként külön pályázati űrlapon kell benyújtani!



Pályázati elektronikusan letölthető a www. dunavarsan . hu honlap pályázatok rovatából.

A beküldött pályázatot elbirálás után nem küldjűk vissza.

11. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat postai úton vagy személyesen 2023. március 27. napjáig lehet benyújtani.

12. Formahibák

Formai hibásnak minősül a pályázat, amennyiben az alábbi hibákat tartalmazza:
A közpénzekböl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében
a be nem nyújtott vagy hamis tartalmú nyilatkozat az összeférhetetlenségröl, érintettségröl, illetve
érintettség esetén be nem nyújtott kérelem az érintettség honlapon történő közzétételére. (A
törvény által előírt kötelező nyilatkozatok a pályázati űrlap részét képezik.)
A Nyilatkozatot nem nyújtja be a Pályázó arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 67/2008.
(III. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseit a pályázó magára nézve kötelezőnek tartja, az ezzel
kapcsolatos táj'ékoztatást és az azt tartalmazó tájékoztató levelet átvette, egyúttal nyilatkozik arra
nézve, hogy amennyiben a kitanitás és figyelmeztetés ellenére a pályázó megsérti a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint annak
végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseit úgy annak
jogkövetkezményeit köteles maga viselni. (A nyilatkozat a pályázati űrlap részét képezi.)
Meg nem jelölt pályázati kategória a pályázati űrlapon.
A pályázati kategóriára vonatkozó maximálisan kérhető összeget meghaladja a támogatási
kérelem.

Bármely kötelező melléklet (pl. birósági kivonat) hiánya, vagy a kiirásban és a pályázati űrlapon
megadott kért határidőnél régebbi dokumentum (pl. 30 napnál régebbi birósági kivonat) csatolása.
A rendezvény időpontja a kiirásban szerepeltetett programidőszakon (2023. január 1-je és 2023.
december 31-e közötti időszak) részben vagy teljes egészében túlra esik, vagy nem a
programidőszak (2023. január 1-je és 2023. december 31-e) muködési költségeire benyújtott a
pályázat.
A tárgyévben kapott támogatásokról szóló kötelező nyilatkozatok nincsenek kitöltve (akár O, - Ft
megjelölésével vagy kihúzással), vagy hiányosan van kitöltve.
Az V. és VI. pont táblázatainak hibás kitöltése; az eltérő végösszegek alapján ismeretlen teljes
költségvetés.
Hibás összegek szerepelnek a költségvetésben (összeadást tekintve hibás végösszegek).
A Vl/2. táblázatban a Vl/1. táblázatban nem szerepeltetett tételek megnevezése (ismeretlen teljes
költségvetés).
Hiányzó aláirás vagy aláirások (a "szervezet képviselője" és/vagy a "pályázat megvalósitásáért
felelös személy" résznél).
Valamely kötelezően kitöltendő rész, táblázat hiányos vagy telj'esen hiányzó kitöltése.
Nem a 2023. évi űrlapon benyújtott pályázat.



A pályázati beadási határidő előtt benyújtott módositások elfogadottak, a pályázati határidőn túl egy
alkalommal, hiánypótlási felszólitást követően van lehetőség hiánypótlásra. A beadott pályázat
módosítására a beadási határidon túl nincs lehetőség, kivéve a j'elen pályázati felhivás 13. pont . Az
eredeti pályázati céltól való eltérés módosítasának kérelme" cim alatt meghatározott esetben. A
hiánypótlási határidőn túl formai hibásnak minősülő pályázatokat az Onkormányzat Képviselő-
testületének Humánpolitikai Bizottsága nem részesitheti támogatásban.

Nem minősül formai hibának a pályázati űrlap ki nem töltött és kitöltött állapota közötti oldaltörés,
betűtipus változás, és egyéb szövegszerkesztési eltérés, amennyiben a teljes szöveg (beleértve a
sorrendet és a táblázatok meglétét sorok számától függetlenül) változatlan marad.

13. A pályázatok kezelése, elbírálása, a támogatás igénybevétele és a támogatással való
elszámolás

A pályázatok kezelése
A pályázatokat a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal iktatja és archiválja.
Az Onkormányzat tájékoztatja továbbá a Pályázókat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségének
eleget téve honlapján közzéteszi a támogatott (kedvezményezett) nevét, a támogatási szerződés keltét,
a támogatás felhasználásának célját, a megvalósulás helyét és a támogatás összegét.

A pályázatok elbírálása
A pályázatok 2023. április 28. napjáig kerülnek elbirálásra. A pályázati döntések nem kerülnek
indoklásra, illetve azokkal kapcsolatban panasz nem tehető.

Az elbírálásnál előnyt élveznek
. azok a programok, rendezvények, amelyek a város lakossága számára nyitottak, és

Dunavarsány város kulturális és sport életét tovább gazdagitják.
. azon egyesületek, sportegyesületek és alapitványok, amelyek programjaikra, rendezvényeikre,

illetve működési költségeikhez más pályázati forrás bevonásával is próbálkoznak/próbálkoztak
(és ezt igazolni tudják pl. a pályázat befogadását igazoló e-maillel vagy feladóvevénnyel)
támogatást szerezni, illetve saját forrással is rendelkeznek.

A pályázat elbirálásának eredményéről irásban kapnak értesitést a pályázók, illetve a
www.dunavarsan . hu pályázatok rovatában közlésre kerül a nyertes pályázók köre.

A nyertes pályázó a jelen pályázaton elnyert támogatási összegen túl az Onkormányzattól a 2023.
évben további támogatásra nem jogosult, kivéve, ha a muködését ellehetetlenitő ok merül fel, és azt
önerejéből nem képes elháritani. Amennyiben ilyen ok miatt Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselő-testülete a 2023. évben mégis további, legfeljebb a megitélt támogatási összeg erejéig
támogatásban részesitené a nyertes pályázót, úgy a jelen pályázaton kivüli támogatás összegét a
következő öt éven belül kiirt, nyertes pályázó által legközelebb benyújtandó pályázat elbirálásánál a
Humánpolitikai Bizottság figyelembe veszi.

A pályázati támogatás igénybevétele
A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt az Onkormányzat 2023. majus 15. napjáig, amely
feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást kizárólag bankszámlára utalással
teljesít az Onkormányzat.



Az eredeti pályázati céltól való eltérés módositásának kérelme
Amennyiben a pályázati cél a pályázat benyújtását követően meghiúsul, a pályázó szervezet egy
alkalommal kérheti ennek módositását, kizárólag az új pályázati cél megvalósitás előtt, Dunavarsány
Város Onkormányzat Képviselo-testűletének Humánpolitikai Bizottsagához irásban benyújtott
kérelmével. (Módosításra a program- és rendezvénytámogatásra pályázó számára kizárólag a program-
és rendezvénytámogafás keretei között van leheföség. Működésre benyújtott pályázat esetén, csak a
működés keretei kőzött nyújtható be módosltási kérelem.)

A pályázati támogatással való elszámolás
A pályázati támogatással a nyertes pályázók 2024. január 24. napjáig kötelesek elszámolni, az erre a
célra rendszeresített elszámoló űrlapon, a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint. (Az
elszámoló űrlap a pályázat mellékletét képezi!) E pályázat útján elnyert támogatási összeg csak és
kizárólag a pályázati célra, a támo atási szerződésben rö zítettekre használható fel.

14. Konzultációs lehetőség

A pályázattal kapcsolatban konzultáció céljából telefonon munkaidőben folyamatosan a 06-24-521-
041-es telefonszámon Lex Lilla intézményfelügyeleti referens áll a pályázók rendelkezésére.

Dunavarsány, 2023. február...

Gergőné Varga Tünde
polgármester

(Onkormányzat képviseletében)

A ál ázat mellékletei:

1. SZÁMÜ MELLÉKLET: Pályázati Orlap
2. SZÁMÜ MELLÉKLET: Elszámoló Ürlap
3. SZÁMÜ MELLÉKLET: Tájékoztató levél a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29. ) Kormányrendelet
alkalmazásáról

4. SZÁMÜ MELLÉKLET: A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény

5. SZÁMÜ MELLÉKLET: A közpénzekböl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29. ) Kormányrendelet



2. számú melléklet

Dunavarsány Varos Önkormányzatának 2023. évi pélyázata országos sportégi szakszövefség tagjaként a
sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek számára

PÁLYÁZATI FELHIVAS

Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Onkormányzat) fontos feladatának tekinti a helyi
közéletben aktivan résztvevö, országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág
versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek támogatását, ezért a 2023. évre meghirdeti
pályázatát az országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevö
helyi sportszervezetek támogatására.

1. Pályázat célja

A pályázat a civil társadalom erősitését, a sportszervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának
segitését szolgálja. A pályázat célja a Dunavarsányban működő, országos sportági szakszövetség
tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek által megvalósuló,
öntevékenységre épülő szakmai és versenysport rendezvények támogatása, továbbá a működésükhöz
való hozzájárulás.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 2.000.000, - Ft (Az Onkormányzat 2023. évi
költségvetéséml szóló ......,2023. (II. 15. )önkormányzatirendeletealapjan.)

3. Pályázók köre

A biróság által pályázatának benyújtása előtt legalább egy évvel jogerösen nyilvántartásba vett
a) országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevö

sportszervezet, amely az Onkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel
rendelkezik és az Onkormányzat illetékességi területén működik,

b) országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő
sportszervezet, amelynek tagszervezete dunavarsányi székhellyel vagy telephellyel az
Onkormányzat illetékességi területén működik,

feltéve, hogy az alapitó okiratának (alapszabályának) megfelelő tevékenységet folytat.

4. Nem nyújthatnak be pályázatot
. magánszemély,
. gazdasági társaság,
. a politikai párt és helyi szervezete,
. a politikai párt részvételével létrehozott egyesület, szövetség és alapitvány,
. az a civil szervezet, amely az elmúlt 5 évben az önkormányzati vagy országgyűlési választáson

jelöltetállitott,
. az egyház,
. a szakszervezet,
. a munkástanács,

. a biztositó társaság,

. a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet,

. a közalapitvány,



. a dunavarsányi székhellyel vagy telephellyel, illetve Dunavarsányon működő, dunavarsányi
székhelyű vagy telephelyű tagszervezettel nem rendelkező sportszervezet,

. az a sportszervezet, amely nem tagja országos sportági szakszövetségnek,

. az az országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő
sportszervezet, amely az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséből külön előirányzat keretei
között részesül támogatásban,

. az a sportszervezet, amely pályázatot nyújt be a 2023. évben az Onkormányzat által az
egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára kiirt pályázatra,

. az a sportszervezet, aki határidőre nem számolt el a támogatásával, illetve támogatása
elszámolása nem kerűlt elfogadásra.

5. A támogatás és az önrész mértéke

Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximális összegéröl és ezen belül a működési költségekre
elnyerhető maximum összegről az Onkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága
dönt.

Pályázati önrész nem szükséges, de ugyanakkorelőnytjelent!

6. Támogatás formája

A támogatás 2023. január 1-je és 2023. december 31-e kőzött megvalósuló, a pályázati célok között
részletezett tevékenységek gyakorlásához, szakmai és versenysport rendezvények megvalósitásához,
továbbá a működéshez nyújt egyszeri, előre folyósitott vissza nem téritendő támogatást.

7. Program- és rendezvénytámogatás

Pályázni lehet: az országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevö
helyi sportszervezet gondozásában megvalósuló, alapszabály szerinti tevékenységével összefüggö
szakmai program és versenysport rendezvény költségeinek részfinanszfrozására (pl. tiszteletdij,
terembériet, fogyóeszköz vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, papir-irószer, szállásköltség, stb.)
Számlák tel'esitési határide'e: a programhoz, rendezvényhez kapcsolódó, a programidöszak (2023.
január 1-je és 2023. december 31-e között megvalósuló) alatti teljesitési határidejű számlák, melyek
legkorábbi kelte 2023. január 1-je legkésőbbi kelte 2023. december 31-e lehet.

Nem támogatható kiadások: külföldi utazás és külföldön megvalósuló programok.

A támogatás harmadik fél javára nem ruházható át!

8, Működési támogatás

Pályázni lehet: minden, az országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében
résztvevő helyi sportszervezet alapitó okirat (alapszabály) szerinti tevékenységével összefüggő költség
és kiadás részfinanszirozására (pl. irodabérlet, utazási költség, telefonköltség, eszközbeszerzés,
könyvelési dij, postaköltség, stb. ), kivéve a bérköltséget.

A támogatás harmadik fél j'avára nem ruházható át!



9. A pályázati támogatásból kizárandó szervezetek

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
értelmében azon szervezetek kizárandók a támogatottak köréből, melyek az alábbiakban
leírtaknak megfelelnek:

A j'elen pályázat vonatkozásában a törvény hatálya kiterjed az Onkormányzat által akár pályázati úton,
akár a pályázati út mellőzésével nyújtandó támogatásokra, úgy, hogy a támogatásokban nem
részesülhet az a sportszervezet vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amelynek
vezető tisztségviselője, az alapitvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a
sportszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének a tagja vagy ezen személy közvetlen
hozzátartozója a támogatásra irányuló döntés előkészítésben, illetve az arra vonatkozó döntés
meghozatalában bármilyen módon részt vesz. A pályázati döntést megelöző konzultáción történő
részvétel nem tartozik a kizárási körbe.

Nyilatkozni kell arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29. ) Kormányrendelet
rendelkezéseit a pályázó magára nézve kötelezőnek tartja, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást és az
azt tartalmazó tájékoztató levelet átvette, egyúttal nyilatkozik arra nézve, hogy amennyiben a kitanitás
és figyelmeztetés ellenére a pályázó megsérti a 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint annak
végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29. ) Kormányrendelet rendelkezéseit úgy annak
jogkövetkezményeit köteles maga viselni. (A nyilatkozat a pályázati űrlap részét képezi.)

10. Pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat kizárólag a "PÁLYÁZATI ŰRLAP AZ ORSZÁGOS SPORTAGI SZAKSZÖVETSÉG
TAGJAKÉNT A SPORTÁG VERSENYRENDSZERÉBEN RÉSZTVEVÖ SPORTSZERVEZET
RÉSZÉRE 2023. ÉV" c. pályázati űrlap kitöltésével, illetve az abban foglalt iránymutatások szerint
lehet benyújtani. Az űriap nélkül vagy a beadási határidőn túl beérkezö pályázatok értékelés nélkül
elutasitásra kerülnek.

A pályázatokat 1 éldán ban ostai úton va személ esen a Dunavarsán i Közös
Önkormán zati Hivatal (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18. ) recepcióián kell zárt borítékban
benyújtani.

A pályázatot elektronikusan kitöltött és nyomtatott vagy nyomtatott és kézzel olvashatóan
kitöltött formában a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.
18. ) cimére, Lex Lilla nevére kell eljuttatni. A boritékra legyen ráirva, hogy "SPORT PALYAZAT 2023"

Pályázati kategőriánként külön pályázati űrlapon kell benyújtani!

Pályázati űrlap elektronikusan letölthető a www.dunavarsan .hu honlap pályázatok rovatából.

A beküldött pályázatot elbirálás után nem küldjük vissza.

11. A pályázatok benyúj'tásának határideje

A pályázatokat postai úton vagy személyesen 2023. március 27. napjáig lehet benyújtani.



12. Formahibák

Formai hibásnak minősül a pályázat, amennyiben az alábbi hibákat tartalmazza:
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében
a be nem nyújtott vagy hamis tartalmú nyilatkozat az összeférhetetlenségről, érintettségről, illetve
érintettség esetén be nem nyújtott kérelem az érintettség honlapon történő közzétételére. (A
törvény által előírt kötelező nyilatkozatok a pályázati űrlap részét képezik.)
A Nyilatkozatot nem nyújtja be a Pályázó arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 67/2008.
(III. 29. ) Kormányrendelet rendelkezéseit a pályázó magára nézve kötelezőnek tartja, az ezzel
kapcsolatos tájékoztatást és az azt tartalmazó táj'ékoztató levelet átvette, egyúttal nyilatkozik arra
nézve, hogy amennyiben a kitanitás és figyelmeztetés ellenére a pályázó megsérti a közpénzekböl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint annak
végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29. ) Kormányrendelet rendelkezéseit úgy annak
jogkövetkezményeit köteles maga viselni. (A nyilatkozat a pályázati űrlap részét képezi.)
Meg nem jelölt pályázati kategória a pályázati űrlapon.
A pályázati kategóriára vonatkozó maximálisan kérhető összeget meghaladja a támogatási
kérelem.

Bármely kötelező melléklet (pl. birósági kivonat) hiánya, vagy a kiirásban és a pályázati űrlapon
megadott kért határidönél régebbi dokumentum (pl. 30 napnál régebbi birósági kivonat) csatolása.
A rendezvény időpontja a kiirásban szerepeltetett programidőszakon (2023. január 1-je és 2023.
december 31-e közötti időszak) részben vagy teljes egészében túlra esik, vagy nem a
programidőszak (2023. január 1-je és 2023. december 31-e) mú'ködési költségeire benyújtott a
pályázat.
A tárgyévben kapott támogatásokról szóló kötelező nyilatkozatok nincsenek kitöltve (akár O, - Ft
megjelölésével vagy kihúzással), vagy hiányosan van kitöltve.
Az V. és VI. pont táblázatainak hibás kitöltése; az eltérő végösszegek alapján ismeretlen teljes
költségvetés.
Hibás összegek szerepelnek a költségvetésben (összeadást tekintve hibás végösszegek).
A Vl/2. táblázatban a Vl/1 . táblázatban nem szerepeltetett tételek megnevezése (ismeretlen teljes
költségvetés).
Hiányzó aláirás vagy aláirások (a "szervezet képviselője" és/vagy a "pályázat megvalósításáért
felelős személy" résznél),
Valamely kötelezően kitöltendő rész, táblázat hiányos vagy teljesen hiányzó kitöltése.
Nem a 2023. évi űrlapon benyújtott pályázat.

A pályázati beadási határidő előtt benyújtott módositások elfogadottak, a pályázati határidőn túl egy
alkalommal, hiánypótlási felszólitást követően van lehetőség hiánypótlásra. A beadott pályázat
módositására a beadási határidőn túl nincs lehetőség, kivéve a jelen pályázati felhivás 13. pont , Az
eredeti pályázati céltól való eltórés módositásának kérelme" cim alatt meghatározott esetben. A
hiánypótlási határidőn túl formai hibásnak minősülő pályázatokat az Onkormányzat Képviselő-
testületének Humánpolitikai Bizottsága nem részesitheti támogatásban.

Nem minősül formai hibának a pályázati ú'rlap ki nem töltött és kitöltött állapota közötti oldaltörés,
betűtipus változás, és egyéb szövegszerkesztési eltérés, amennyiben a teljes szöveg (beleértve a
sorrendet és a táblázatok meglétét sorok számától függetlenül) változatlan marad.



13. A pályázatok kezelése, elbírálása, a támogatás igénybevétele és a támogatással való
elszámolás

A pályázatok kezelése
A pályázatokat a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal iktatja és archiválja.
Az Onkormányzat tájékoztatja továbbá a Pályázókat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségének
eleget téve honlapján közzéteszi a támogatott (kedvezményezett) nevét, a támogatási szerződés keltét,
a támogatás felhasználásának célját, a megvalösulás helyét és a támogatás összegét.

A pályázatok elbírálása
A pályázatok 2023. április 28. napjáig kerülnek elbirálásra. A pályázati döntések nem kerülnek
indoklásra, illetve azokkal kapcsolatban panasz nem tehető.

Az elbirálásnál előnyt élveznek
. azok a programok, rendezvények, amelyek a város lakossága számára nyitottak, és

Dunavarsány város sport életét tovább gazdagitjak.
. azon országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő

helyi sportszervezetek, sportiskolák, amelyek programjaikra, rendezvényeikre, illetve muködési
költségeikhez más pályázati forrás bevonásával is prúbálkoznak/próbálkoztak (és ezt igazolni
tudják pl. a pályázat befogadását igazoló e-maillel vagy feladóvevénnyel) támogatást szerezni,
illetve saját forrással is rendelkeznek.

A pályázat elbírálásának eredményéről irásban kapnak értesitést a pályázók,
www.dunavarsan ,hu pályázatok rovatában közlésre kerül a nyertes pályázók köre.

illetve a

A nyertes pályázó a jelen pályázaton elnyert támogatási összegen túl az Onkormányzattól a 2023.
évben további támogatásra nem jogosult, kivéve, ha a működését ellehetetlenitő ok merül fel, és azt
önerejéből nem képes elháritani. Amennyiben ilyen ok miatt Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselő-testülete a 2023. évben mégis további, legfeljebb a megitélt támogatási összeg erejéig
támogatásban részesitené a nyertes pályázót, úgy a jelen pályázaton kivüli támogatás összegét a
következő öt éven belül kiirt, nyertes pályázó által legközelebb benyújtandó pályázat elbirálásánál a
Humánpolitikai Bizottság figyelembe veszi.

A pályázati támogatás igénybevétele
A nyertes pályázókkal tamogatasi szerzödést köt az Onkormányzat 2023. majus 15. napjaig, amely
feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást kizárólag bankszámlára utalással
teljesít az Onkormányzat.

Az eredeti pályázati céltól való eltérés módosításának kérelme
Amennyiben a pályázati cél a pályázat benyújtását követően meghiúsul, a pályázó szervezet egy
alkalommal kérheti ennek módositását, kizárólag az új pályázati cél megvalósitása előtt. az
Onkorményzat Képviselő-testűletének Humánpolitikai Bizottságához Irásban benyújtott kérelmével.
(Módositásra a program- és rendezvénytámogatésra pályázó számára kizárólag a program- és
rendezvénytámogatás keretei között van lehetöség. Mukődésre benyújtott pályázat esetén, csak a
muködés keretei között nyújtható be módosítási kérelem.)



A pályázati támogatással való elszámolás
A pályázati támogatással a nyertes pályázók 2024. január 24. napjáig kötelesek elszámolni, az erre a
célra rendszeresített elszámoló űrlapon a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint. (Az
elszámoló űrlap a pályázat mellékletét képezi!) E pályázat útján elnyert támogatási összeg csak és
kizárólag a pályázati célra, a támo atási szerződésben rö zítettekre használható fel.

14. Konzultációs lehetőség

A pályázattal kapcsolatban konzultáció céljából telefonon munkaidőben folyamatosan a 06-24-521-
041-es telefonszámon Lex Lilla intézményfelügyeleti referens áll a pályázók rendelkezésére.

Dunavarsány, 2023. február...

Gergőné Varga Tünde
polgármester

(Onkormányzat képviseletében)

A ál ázat melléktetei:

1. SZÁMÜ MELLÉKLET: Pályázati Űrlap
2. SZAMU MELLEKLET: Elszámoló Urlap, Elszámolási segédlet
3. SZAMU MELLEKLET: Tájékoztató levél a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29. ) Kormányrendelet
alkalmazásáról
4. SZAMU MELLEKLET: A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény
5. SZAMU MELLEKLET: A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Kormányrendelet


