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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Zagyvarékas Község Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek pályázati 

keretére 

1. A pályázat célja 

A pályázat a helyi civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 

segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek éves működési kiadásaihoz, illetve 

programjaihoz való hozzájárulás. 

Az Önkormányzat által kiemelten támogatandó pályázat cél és az elbíráláskor előnyt 

élvez: a községet éltető hagyományok, szokások, játékok őrzése és tovább éltetése, ezekről 

pozitív élményekhez való juttatása a teljes lakosság minél szélesebb körében.  

2. A rendelkezésre álló keretösszeg 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint  

3. Támogatási időszak 

2023. január 01. és 2023. december 31. közé eső időszak 

4. A pályázók köre 

Pályázhatnak a zagyvarékasi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Zagyvarékason is 

kifejtő társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2023. január 

31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak 

megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.  

 

Nem nyújthatnak be pályázatot: 

a) pártok, 

b) párt által alapított alapítványok, 

c) párt részvételével létrehozott egyesületek, 

d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, 

e) biztosító egyesületek, 

f) közalapítványok, 

g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok. 

 

5. Beadható pályázatok száma 

Egy pályázó érvényesen csak egy pályázatot adhat be. 

6. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely 
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a) az önkormányzathoz benyújtott pályázatában, a támogatási szerződésben, a támogatási 

szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő 

vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 

b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a 

támogatási szerződésnek megfelelően történt, 

c) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a 8. § 

(1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a törvény 

szerint határidőben nem kezdeményezi; 

d) szervezetnek helyi adó tartozása van, 

e) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte; 

f) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; 

i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű 

elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van, 

j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem 

teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, 

 

7. A támogatás formája és mértéke 

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt elszámolt működési költségeihez, illetve 

megvalósított programhoz kapcsolódó elszámolt költségeihez nyújtott vissza nem térítendő 

támogatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák 

számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell 

történnie. Számlákkal a támogatás összegén túl az önerővel is el kell számolni a támogató felé. 

Az elszámolás részletes szabályait a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés tartalmazza. 

8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje  

A pályázat kizárólag a Zagyvarékas Község Önkormányzata által erre a pályázati célra kiadott 

Pályázati Adatlapon nyújtható be, amely a Polgármesteri Hivatalban Kovács Boglárka pénzügy 

előadónál elérhető ügyfélfogadási időben. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban 

közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére 

választ adva, nyilatkozatokat megtéve, egyéb előírt dokumentumok becsatolásával, aláírva kell 

benyújtani. 

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, egy, zárt borítékban kell 

benyújtani. A borítékra rá kell írni „Civil Pályázat 2023”.  

A postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző 

dátumát vesszük figyelembe! 
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Benyújtási határidő: 2023. március 31. (péntek) 12 óra. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. Hiánypótlási lehetőség kizárva! 

A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni:   

Polgármesteri Hivatal Kovács Boglárka főelőadó 

5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. vagy személyesen leadni legkésőbb a benyújtási határidő 

napján. 

Az elbírálás tervezett határideje: 2023. április 30. 

9. Pályázók döntést követő kiértesítése  

Támogató döntés esetén, 10 munkanapon belül értesítjük a pályázót. 

10. Szerződéskötés 

A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az 

ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A támogatási döntés érvényét 

veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó 

hibájából nem jön létre a szerződés. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges 

valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 15 munkanapon belül kerül sor. 

11. A támogatás folyósítása 

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett 

a kifizetés feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza. 

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése  

A képviselő-testület felhívja a támogatott szervezet figyelmét, hogy az önkormányzati 

támogatás:  

 

 rendeltetésszerű felhasználásáról 2023. december 31-ig kötelesek számlákkal 

alátámasztott írásos szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani. 

 

 nem rendeltetésszerű felhasználás megállapítása esetén a fenti összegű támogatást 

vissza kell fizetni az önkormányzat számára. 

 

A támogatottnak a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és gazdálkodásukra 

vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. 
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Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely papír alapon elérhető a 

Polgármesteri Hivatalban (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) Kovács Boglárka pénzügyi 

előadónál. 
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PÁLYÁZATI ADATLAP – CIVIL SZERVEZETEK 

PÁLYÁZATI KERETE 2023 

1. A pályázó szervezet neve: 

2. A pályázó szervezet címe, elérhetősége: 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

3. A pályázó szervezet értesítési címe (amennyiben nem egyezik meg a 2. pontban 

leírtakkal): 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

4. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 

        a) egyesület                                  b) alapítvány                                       c) egyéb 

5. A pályázó adószáma:  

6. A pályázó szervezet bírósági bejegyzésének száma:  

 

7. A pályázó törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: 

Képviselő neve:  

Képviselő címe:  

Telefon:  

E-mail:  
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8. Az új program megvalósításának várható ideje, ütemezése: 

Kezdési időpont: 202_ év  

 

hó  nap 

Befejezési időpont: 202_ év  

 

hó  nap 

 

9. Az éves működés, illetve a program megvalósításának pénzügyi mutatói: 

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg: Ft 

A megvalósításhoz most kért támogatás összege: Ft 

  

10. A pályázó bankszámlájának adatai: 

Számlavezető fiók neve, 

címe: 

 

 

Bankszámla száma:       __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __   

    -  __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

11. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke: 

a.) Az eddigi tevékenység részletes leírása  oldal 

b.) A tervezett program, tevékenység részletes bemutatása:  oldal 

c.) A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése:  oldal 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- az önkormányzathoz korábban benyújtott pályázatunkban, korábbi támogatási 

szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi 

elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot nem szolgáltattunk, illetve ilyen 

nyilatkozatot nem tettünk. 

 

- korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetünknek felróható okból a 

támogatási szerződéssel ellentétesen nem történt, 
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- szervezetünkkel szemben nincs a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt 

összeférhetetlenségi ok, illetve amennyiben a 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség 

áll fenn, ezen körülmény közzétételét a törvény szerint határidőben kezdeményeztük, 

 

- szervezetünknek nincs helyi adó tartozása, 

 

- szervezetünk bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte, 

 

- megfelelünk az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

 

- nincs az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű 

elszámolási vagy visszafizetési kötelezettségünk. 

 

 

- az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Zagyvarékas Község Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalát adataim kezelésére.  

 

    ………………….………, 202……. …………………………..……. hó …………nap  

 

……….…………………………………………………….. 

pályázó cégszerű aláírása 
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