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3/2022.(111.07.) KB határozata

a 2022. évi sportrendezvények támogatásárol szóló pályázat kiírásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képvisel -testutetének Kulturátis Bizottsága a hetyi
sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 5/2020.(11.02.) ónkormányzati rendelet 10. (3)
bekezdésében biztosított hatáskórében eljárua, a sportrendezvények 2022. évi támogatására a
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2022. évi kóltségvetésér t szótó 2/2022.(t1.20.)
onkormányzati rendelet ,,Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszkózók" alcímének
,,Sportfeladatok" megnevezés el irányzata terhére, 1.000.000 Ft keret sszeggel, a határozat 1.

számú melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

2.) A pályázatokat a határozat 2. számu melléklete szerinti adatlapon lehet benyujtani.

3.) A Kulturális Bizottság felkéria Balassagyarmati Kózós Önkormányzati Hivatal jegyz jét a pályázati
e Ij á rá ss a l ka pcsol ato s tov á b b i fe l ad ato k e lvég zésére.

Határid :

Felel s:

a pályázatok benyújtására:
a pályázatok elbírálására:
dr. Varga Andrea jegyz

2022. április 14. (csiitortók)
2022. április 29. (péntek)
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A 3/2022.(111.07.1 KB határozat melléklete:

BAIASSÁ GYARM AT VÁROS ÓU XO nm ÁNYATA
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A pályázat kiírásával Balassagyarmat Város Önkormányzata szeretné elismerni és segífe ni a helyi
sportélet terén munkálkodó társadalmi szervezetek, alapítványok és egyéb ki5ziisségek
tevékenységét azzal, hogy részukre

2022-ben egyszeri, ylssza nem té tend anyagi támogatást nyujt.

Pályázhatnak mindazok a társadalmi szervezetek, akik sportrendezvények szervezésével és
lebonyolításával hozzájárulnak a városi spottélet hagyományainak ápolásához, ki5zi5sségi
életének fejl déséhez.

Pálvázni lehet minden olvan spofteseménv támogatására. melvet 2022. ianuár l-ie és 2022.
december 31-e ki5zi5tt valósítanak meq.

A pályázatokat két példányban kell beny(tjtani a meghatározott pályázati adatlapon a
Balassagyarmati Kózós Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Humánszolgáltatási és lgazgatási
Osztályára.

A pályázati adatlap beszerezhet a Balassagyarmati Kózós Önkormányzati Hivatal Titkárságán vagy a
Mikszáth Kálmán M vel dési Kózpont információs szolgálatánál, elektronikus formában letólthet a
v,nlw.balassaqvarmat.hu internetes oldalról a Hirdetmények, pályázatok meníjpont alatt.

Azok a pályázók, akik az el z évben kapolt támogatással a szerz désben vállalt ki5telezettségiik
ellenére sern számoltak l, valamint a pályázatot nem az el ítt adatlapon adják b , a
spoftrendezvények pályázatának 2022. évi keretéb l nem támogathat k.

A támogatásban részesijl kkel Balassagyarmat Város Önkormányzata szerz dést kót. Ennek alapján
az elnyert i5sszegr l részletes elszámolást kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai
beszámolót, a megvalosítást részletezve, illebte a számIáRRaI igazolt, tételes pénziigyi
elszámoíásf ís.

A pályázat benyujtásának határideje: 2022. április 1 4. (csíiti5rtijk)
Az elbírálás végs id pontja: 2022. április 29. (péntek)
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Érkezett:
lktatószám:

pÁtvÁzen aoartap

Bal assagya rm at V á ros Ö n korm á nyzata
2022. évi spoftren dezvények tám og atásá ra ki írt pá lyázatához

A pályázó szeruezet megnevezése:

A pályázó szeruezeti, m k désiformája:

Apályázó szeruezet székhelyének címe:

A sportsze ruezet adószám a:

A sportszeruezet bankszámlaszáma, a
pénzintézet megnevezése és címe:

A kérelmez sportszeruezet hivatalos
képviselójének neve:

Aképvisel telefonszáma:

E-mail cím:

A pályázat ósszeállításáért felel s személy neve
és elérhet ségei (telefon, e-mail), amennyiben
eltér a szeruezet képvisel jét l:
Pályázati cél megjelólése (címe, témája):
A pályázati cél részlefes leírását, legalább 1

gépelt oldal terjedelemben a pályázati adatlaphoz
mellékelni kell!

A pályázati cél teruezett megvalósításának ideje:

Kezd id pontja:

Befejezésének id pontja:



A rendezvény kategóriája : helyi /megyei/ országos/ n e mzetkózi

A rendezvényen résztvev k tervezeft száma:

A pályázati cél megvalósításához szükséges
ósszeg (Ft):

Teljes összeg;

A teljes ósszegb I saját forrás összege:

A pályázat megvalósításához rendelkezésre álló
egyéb forrás:

VáIlalja-e a rendezvény megszeruezését akkor
is, ha az igényelt támogafási összegnél
kevesebbet tud a rendelkezésre álló forrásból a
Bizottsáq e célra fordítani?

lgen Nem

A rendezvény teruezett bevételének ósszege,
amennyiben a megvalósítás bevételt is biztosít
(Ft):

A megvalósításhoz hiányzó összeg;

Az igényelt támogatás cisszege,,

..(Ft)

Alulírott ., mint a (szeruezet)
képviseletében eljárni jogosult szeméIy kijelentem, hogy a páIyázati adatlapon megadott információk a
valóság n ak megfelelnek.

A pályázatomat 2 eredeti példányban nyújtom be. (Ennek elmulaszfása esefén a pályázó önmagát zárja
ki a pályázat elbírálásából, mert pályázata formai hibásnak min sűl!)

Tudomásul veszem, hogy a pályázat kiírója a páIyázati eljárás során - a pályázat tényszer elbírálása
érdekében - további adatokat kérhet, melyek megadása a pályázat elbíráIásának feltétele.

Balassagyarmat, 2022

P.H.

a pályázó aláírása


