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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS HUMÁN ÜGYEK BIZOTTSÁGA 

3/2020. TSZHB  

K I V O N A T 

 

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek 
Bizottsága 2020. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén készült 
jegyzőkönyvből 
 

Tárgy:  2020. évi sportpályázatok kiírása 
 

A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

27/2020. (III.5.) TSZHB határozat: 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága, a 
Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a határozat mellékletét képező, 
„Budakalászi székhelyű és telephelyű sportegyesületek működésének elősegítése, a sportolni 
vágyók – különös tekintettel az utánpótlás-kórúak – rendszeres sporttevékenységének 
támogatása és a tevékenységi feltételek javítása” című pályázati kiírást elfogadja, és 
felhatalmazza a bizottság elnökét, hogy a pályázati kiírás meghirdetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottság elnöke 
 

 
 
 
 Balogh Csaba s.k. 

 a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága elnöke 

 
A kivonat hiteléül: 
 
 
 
Dr. Sergyánné Kis Bernadett 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 

„Budakalászi székhelyű és telephelyű sportegyesületek működésének elősegítése, a sportolni 

vágyók – különös tekintettel az utánpótlás-kórúak – rendszeres sporttevékenységének támogatása 

és a tevékenységi feltételek javítása” című pályázati kiíráshoz 

 

1. Pályázó szervezet adatai: 

Pályázó szervezet neve: 

Székhelye: 

Levelezési címe (abban az esetben,ha eltér a székhelytől: 

E-mail címe:  

 

2. Pályázó szervezet egyéb azonosítói: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

Számlavezető pénzintézet neve, címe: 

Alapítás időpontja: (alapító okirat, vagy alapszabály dátuma): 

Törvényszéki nyilvántartásba vételi határozat száma, helye: 

Szervezet webcíme: 

Hivatalos képviselőjének (elnök) neve:                        

Megvalósításért felelős személy:                  

Neve:  

Telefonszáma: 

E-mail címe: 

Egyesület web címe: 
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3. Pályázó szervezet létszámához kapcsolódó adatok: 

Budakalászi lakos felnőtt (fő): 

Budakalászi lakos 18 év alatti (fő): 

Nem budakalászi lakos felnőtt (fő): 

Nem budakalászi lakos 18 év alatti (fő): 

 sportág neve szakosztályok létszáma a pályázati 

programban 

résztvevő 

budakalászi lakosú 

sportolók száma 

        

        

  

4. A pályázó szervezet 2019. évi tevékenységének rövid összefoglalója (min 0,5 - max. 2 oldal 

terjedelemben, mellékletként kérjük csatolni) 

 

5. Támogatható tevékenységek: (egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető, kérjük, 

tegyen X-et a megfelelőhöz): 

a) sporteszköz-felszerelés beszerzése 

b) működési költségeik (bérleti díj) 

c.) versenyek, edzőtáborok, illetve rendszeres sporttevékenységeknél felmerülő díjak.  
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6. Igényelt támogatással kapcsolatos adatok: 

Pályázaton igényelt támogatás összege:                          

Pályázati cél megvalósításának időpontja(i) (amennyiben a pályázati cél: c.) pont): 

Tervezett rendezvények, programok, szolgáltatások száma (szintén c. pont esetén pl. 6 alkalom, 5 

óra): 

Pályázat megvalósítása során közreműködő szakemberek, intézmények bemutatása 

felsorolásszerűen: 

Igényelt támogatás felhasználásának bemutatása (min 0,5 – max.2 oldal terjedelemben - 

mellékletként kérjük csatolni) 
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NYILATKOZAT 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem: 

- hogy a pályázatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek; 

- hogy a megpályázott programot a program tartalmának csökkentésével akkor is meg kívánjuk 

szervezni, ha a szervezet nem kapja meg a megpályázott, teljes támogatási összeget; 

- hogy szervezetünknek halasztott hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása nincs; 

- az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozásunk nincs; 

- nem állunk az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 20. §-ában meghatározott eljárás 

hatálya alatt. 

Engedélyezem, hogy a pályázati anyagban található – beleértve személyes - adatokat az 

Önkormányzat nyilvántartsa és kezelje, harmadik félnek továbbadni azt csak nem-, vagy 

késedelmes fizetés esetén követeléskezelés eljárás lefolytatása céljából jogosult. 

  

Budakalász, 2020……………… 

PH. 

……………………………. 

törvényes képviselő neve 

(nyomtatott betűvel) 

 

  

  

…………………………….. 

cégszerű aláírása 
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 Á L T A L Á N O S  F O R G A L M I  A D Ó    N Y I L A T K O Z A T 

Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető! 

Pályázó szervezet neve: 

A partner szervezet nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt 

(bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

 

  

  

………………………………………… 

aláírásra jogosult képviselő aláírása 

és a bélyegző helye 

  

 

 

                                 

                            PH. 

  

  

2020. ……….. (hó) ………… (nap) 
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A partner szervezet alanya az ÁFA-nak. A fenti projektben megjelölt 

tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t 

visszaigényli. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül 

figyelembevételre. 

  

 

………………………………………… 

aláírásra jogosult képviselő aláírása 

és a bélyegző helye 

  

  

                            PH. 

  

  

2020. ……….. (hó) ………… (nap) 

  

  



8 

 

A partner szervezet alanya az ÁFA-nak, de a fenti projektben megjelölt 

tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t nem 

igényelheti vissza. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 

figyelembevételre. 

  

  

  

  

……………………………………… 

aláírásra jogosult képviselő aláírása 

és a bélyegző helye 

  

  

  

 

                       PH. 

  

  

Budakalász, 2020. ……….. (hó) ………… (nap) 
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Átláthatósági nyilatkozat 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 

Alulírott,….…………………………………………………………………………(név) mint a 

……….……..………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……...(cégnév) 

………………………………………………………………………………………(székhely)……………………………………(a

dószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, 

azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint 

[a megfelelő aláhúzandó] 

a)   költségvetési szerv, 

b)   köztestület, 

c)   helyi önkormányzat, 

d)  nemzetiségi önkormányzat, 

e)   társulás, 

f)    egyházi jogi személy, 

g)   olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/……………………… [önkormányzat 

megnevezése] 

h)   helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, 

i)        külföldi helyhatóság, 

j)        külföldi állami szerv, 

k)   külföldi helyhatósági szerv, 

l)  az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azaz 

…………………………………………………………………[az állam megnevezése] szabályozott piacára 

bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

ezért átlátható szervezetnek minősül. 
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II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezetek 

1. Alulírott,…………………………………………………………………………… .(név), mint a 

……………….……..………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..……...(cégnév)……………………………………………………………………………………

…(székhely)………………………….……….(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 50. § (1) 

bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.  törvény 3. 

§ (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 

feltételeknek: 

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és 

b) [a megfelelő aláhúzandó], 

ð       az Európai Unió tagállamában, 

ð       az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 

ð       a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, 

ð       olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős 

adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van és ez az ország:………………………………… 

[ország megnevezése] , és 

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és 

d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 

a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.  
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2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

 Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a 

következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Ssz. Tényleges tulajdonos Születési hely és 

idő 

Anyja neve Részesedés 

mértéke %-ban 

          

          

          

          

          

  

3. Nyilatkozat a külföldi, ellenőrzött társasági minősítésről 

Amennyiben a Támogatott nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye 

külföldön van és székhelye,  illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában 

vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős 

adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az 

utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt 

vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes 

bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb 

táblázat kitöltését): 
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Adóév Gazdálkodó 

szervezet 

neve 

  

Az illetőség szerinti országban termelő, 

feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat benyújtásának éve)     

(utolsó lezárt adóév)     

  

Amennyiben a Támogatott magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött 

társaság. 

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, 

szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról 

 4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati 

joggal (továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük: 

Ssz. Gazdálkodó szervezet 

neve 

Szervezet 

adószáma 

Részesedés 

mértéke %-ban 

Adóilletősége 
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4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati 

joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tényleges tulajdonosa(i)*: 

Ssz. Tényleges tulajdonos Születési hely és 

idő 

Anyja neve Részesedés 

mértéke %-ban 

          

          

          

          

          

  

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati 

joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti 

ellenőrzött külföldi társasági minősítése. 

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai 

Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg 

a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó 

szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több 

gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 
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Adóév Gazdálkodó 

szervezet 

neve 

  

Az illetőség szerinti országban termelő, 

feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat benyújtásának éve)     

(utolsó lezárt adóév)     

  

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi 

ellenőrzött társaság. 

 III. Civil szervezetek 

 1. Alulírott,……………………………………………………………………… (név), mint a 

……………………….……..………………………………………………………………………………………………………………

…………………………(civil szervezet, vízitársulat neve) 

…………………………………………………………………………………….(székhely) ……………………………………….. 

(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, 

azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint 

átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

Ssz. Vezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve 
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b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi 

szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 

Ssz. Vezető 

tisztségviselő 

Szervezet neve Szervezet 

adószáma 

Részesedés 

mértéke %-ban 

          

          

          

          

          

  

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, 

cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan 

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, 

cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, 

cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 

vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. 

pontban nyilatkozom. 

 



16 

 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról   

A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő 

természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Ssz. Gazdálkodó 

szervezet neve 

Tényleges 

tulajdonos 

Születési 

hely és idő 

Anyja neve 

  

Részesedés 

mértéke %-

ban 

            

            

            

            

            

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról 

3.1. A b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége 

Ssz. Gazdálkodó szervezet 

neve 

Szervezet 

adószáma 

Részesedés 

mértéke %-ban 

Adóilletősége 
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3.2. A b) pont szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése. 

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai 

Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg 

a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó 

szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több 

gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

Adóév Gazdálkodó 

szervezet 

neve 

  

Az illetőség szerinti országban termelő, 

feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat benyújtásának éve)     

(utolsó lezárt adóév)     

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi 

ellenőrzött társaság.  

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy 

közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek 

olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető 

tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek 

Ssz. Gazdálkodó 

szervezet neve 

Szervezet 

adószáma 

Részesedés 

mértéke %-

ban 

Adóilletősége 

  

Tényleges 

tulajdonos(ok) 

születési helye és 

ideje 
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Amennyiben a táblázatban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai 

Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg 

a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó 

szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több 

gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

Adóév Gazdálkodó 

szervezet neve 

  

Az illetőség szerinti országban 

termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint 

kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az 

összes bevételhez képest 

(pályázat benyújtásának 

éve) 

    

(utolsó lezárt adóév)     
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Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi 

ellenőrzött társaság. 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 

képviseletére (és cégjegyzésére). 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó 

nyilatkozat megküldésével jelzem. 

Budakalász, 2020. …………… hó ………… nap. 

                                                                               

                                                         

törvényes képviselő neve és   

cégszerű aláírása 



20 

 

 

 

Költségvetés-tervezet 

  

Támogatható tevékenység(ek) megnevezése: 

   

Költségtípusok Összeg  

(Ft-ban) 

Költségsorok szöveges magyarázata 

Dologi kiadások: (programhoz 

kapcsolódó költségek!) 

    

Ø  Eszköz beszerzés     

Ø  Élelmiszer beszerzés     

Szolgáltatások költségei: 

(programhoz kapcsolódó 

költségek!) 

    

Ø  Bérleti díjak     

Ø   Szállítási szolgáltatás 

díja (személy- és 

áruszállítás, busz, 

vonat) 

    

Ø  Étkezési költség     
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Ø  Szállásköltség (panzió, 

tábor, szálloda, 

kemping, sátorbérlés) 

    

Ø  Egyéb szolgáltatás 

(nevezési, versenybírói, 

játékvezetői díjak, 

belépő, tiszteletdíjak) 

    

Kiadások összesen:     

  

Budakalász, 2020……………… 

 

PH. 

……………………………. 

hivatalos képviselő neve 

(nyomtatott betűvel) 

  

  

…………………………….. 

cégszerű aláírása 

  



22 

 

 

 

Pályázati kiírás  

Budakalászi székhelyű és telephelyű sportegyesületek működésének elősegítésére, 
a sportolni vágyók – különös tekintettel az utánpótlás-kórúak – rendszeres 

sporttevékenységének támogatására és a tevékenységi feltételek javítására 

  

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek 
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Budakalászi székhelyű és telephelyű sportegyesületek 
működésének elősegítésére, a sportolni vágyók – különös tekintettel az utánpótlás-kórúak – 
rendszeres sporttevékenységének támogatására és a tevékenységi feltételek javítására nyílt 
pályázatot hirdet. 

1. Pályázat célja 

Budakalászi székhelyű és telephelyű sportegyesületek működésének elősegítése, a sportolni vágyók - 

különös tekintettel az utánpótlás-korúak - rendszeres sporttevékenységének támogatása és a 

tevékenységi feltételek javítása. 

2. Pályázat benyújtására jogosultak köre  

Azok a budakalászi székhelyű és telephelyű sportegyesületek, akik a pályázat benyújtását megelőző 

három évben Budakalászon folyamatosan és dokumentálhatóan működnek. Több szakosztállyal 

rendelkező sportegyesület szakosztályai csak a sportegyesületükön keresztül pályázhatnak. 

3. Egyéb jogosultsági feltételek 

Támogatást az a pályázó szervezet nyerhet, amelyik: 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az ott megjelölt nyilatkozatot 

a pályázati eljárás során benyújtja; 

- a múlt évi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és 

határidőre elszámolt; 

- nincs az Önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása; 

- nincs lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása. 

Azok a pályázók, akik a támogatási szerződésben meghatározott határidőre nem számolnak el, 

valamint a pályázati elszámoláskor felmerülő hiánypótlást nem teljesítik, vagy határidőn túl 

teljesítik, 3 évig az Önkormányzat által kiírt pályázaton nem indulhatnak!  
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4. Támogatható tevékenységek  

a) sporteszköz-sportfelszerelés beszerzésével kapcsolatos költségek; 

b) működési költségeik (bérleti díj); 

c) versenyek, edzőtáborok, illetve rendszeres sporttevékenységeknél felmerülő díjak: 

- bérleti díjak, 

- nevezési és versenybírói-játékvezetői szolgáltatás, 

- szállás - utazási - szállítási szolgáltatások költségei, 

- belépő, 

- étkezés. 

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költségekre lehet. 

Egy pályázó összesen egy pályázatot adhat be, azonban a pályázaton belül több tevékenységre is 

lehet pályázni. 

5. Megvalósítási időszak 

A támogatási összeg 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti programok lebonyolítására, 

szolgáltatás megrendelésével szorosan összefüggő fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére 

használható fel. 

6. Támogatható kiadások  

A pályázaton elnyert támogatás továbbtámogatásra nem használható fel, csak közvetlenül a 

támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek finanszírozása során a megvalósítási 

időszakban – 2020. január 1. és 2020. december 31. között - keletkezett, a pályázó szervezet nevére 

szóló számlák, vagy számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére használható fel. 

A támogatható tevékenységek körén belül elszámolható költségeken kívül más költségre nem 

használható fel, így különösen: 

- szolgáltatások költségeire (postai, banki szolgáltatás, pénzügyi-számviteli szolgáltatás); 

- közüzemi díjakra (beleértve az internet és telefon előfizetési díjakat); 

- bérjellegű kiadásokra. 

7. Igényelhető támogatás  

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében összesen 20 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre 

valamennyi meghirdetésre kerülő sporttal kapcsolatos pályázati kiírás támogatása céljából. 

Az igényelhető támogatás mértéke: 100.000 Ft – 7.500.000 Ft közötti támogatási összeg. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
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A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos 

beszámolási kötelezettséggel történik. 

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását, azonban amennyiben önrészt igényel, 

annak feltüntetése szükséges. 

Ha a pályázót jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a 

szükséges közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel. 

8. Pályázat benyújtásának módja 

Pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap és mellékleteinek (továbbiakban: űrlapok) kitöltésével 

lehet benyújtani.  

Pályázati adatlap kötelező mellékletei: 

a) költségvetés-tervezet; 

b) a hatályos létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolata; 

c) 30 napnál nem régebbi törvényszéki kivonat; 

d) 30 napnál nem régebbi NAV „0”-ás igazolás; 

e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenségi nyilatkozat); 

f) átláthatósági nyilatkozat; 

g) ÁFA nyilatkozat; 

h) az állami sportfinanszírozásról szóló 166/2004. (V.21.) sz. Korm. rendelet 4. számú melléklete 

(rendeletből tölthető le). 

A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendelkezésre. Az űrlapok 

beszerezhetőek a Budakalászi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 

Ügyfélszolgálatán (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.). vagy letölthetők a www.budakalasz.hu honlapról. 

Az űrlapok nélkül beküldött és hiánypótlást követően is formailag hibás pályázatokat a Bizottság 

értékelés nélkül elutasítja. A pályázó a pályázati űrlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban, 

zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán adhatja le, illetve postázhatja 

a Polgármesteri Hivatal címére (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.). 

A borítékra kérjük ráírni: „Sportegyesületi sportpályázat/2020”. 

9. Pályázat benyújtásának határideje  

Postán benyújtva: 2020. április 6. hétfő (bélyegző napja) 

Személyesen benyújtva: 2020. április 6. hétfő 15 óra 

A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek. 
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10. Pályázat kezelése 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal iktatja és archiválja. 

Hiánypótlásra a kiíró írásos értesítése (e-maill) alapján egy alkalommal van lehetősége a pályázónak 

az értesítés megküldését követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a 

pályázó a megadott határidőre nem tett eleget, pályázata további bírálat nélkül elutasításra kerül. Az 

Önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott 

szervezetek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé 

teszi a nyilvánosság számára. A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat az Önkormányzat 

nem küldi vissza. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt, amely feltétele 

a támogatás igénybevételének. A támogatási összeget az Önkormányzat csak bankszámlára utalással 

teljesíti. 

11. Pályázat érvénytelensége 

 

1. A pályázó a pályázatot nem a kiírásban közétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be. 

2. A pályázó nem tartozik a meghatározott pályázói körbe. 

3. A pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott. 

4. A pályázat nem a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra. 

5. A pályázó határidőben nem tett eleget, vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási 

felszólításnak. 

 

12. Pályázat elbírálása 

A benyújtott pályázatokról a Bizottság dönt a pályázatok benyújtását követő 30 napon belül. A 

pályázat elbírálási szempontjai között szerepel, hogy a pályázó sportegyesület mióta működik 

Budakalászon, az egyesület tagjai között hány budakalászi lakos van, melyik korosztályhoz tartoznak, 

milyen eredményeket értek el. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak, a nyertesek 

nevét és az elnyert összeg nagyságát a Hírmondó aktuális számában, az Önkormányzat hivatalos 

honlapján – www.budakalasz.hu -, valamint hirdetőtábláján is közzéteszi. 

13. Pályázat elszámolásával kapcsolatos elvárások 

Pénzügyi teljesítés  

A támogatás elszámolásának határideje a támogatási cél megvalósulását követő 30. nap, de 

legkésőbb 2021. január 31. mely pénzügyi teljesítést számlákkal igazolva kell teljesíteni. 

Szakmai teljesítés 

A pályázónak a támogatási összeg felhasználásáról – sporteszközök és felszerelések beszerzése 

esetén is – min. 0,5 - max. 2 oldalas szöveges szakmai beszámolót kell készítenie. A szakmai 

beszámoló mellékleteként minden, a támogatásból megvalósult programokat igazoló egyéb – mint 

versenyjegyzőkönyvek, fotódokumentáció, túrajelentések, jelenléti ívek, stb. - a vezető által 

hitelesített dokumentumot másolatban csatolni szükséges.  
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A szakmai beszámoló - nem e-mailen keresztül - eredeti aláírt, lepecsételt példánya személyesen 

leadható a Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán vagy postai úton ajánlott levélben megküldhető 

a Polgármesteri Hivatal címére (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.), Vitézné Deák Katalinnak címezve 

legkésőbb 2021. január 31-ig (péntek). 

14. Kiegészítő információ 

A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail cím 

használatával történik.  

Pályázattal kapcsolatos további információ a +36 26 340 266-os telefonszámon, illetve a 

sportpalyazat@budakalasz.hu címen kérhető. 

 

 


