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KULTURALI S BIZOTTSAGANAK
4/2016. (111.30.) KB hat'rozata

a kiemelt sportol6k 2016. 6vi tdmogat1sdr6l sz6l6 pdlydzat kiirdsdr6l

1./ A Kulturalis Bizotts^g A2U6. (111.30.) sz'm(r hat^rozat s) pontj4ban az olyan sporlol6k
tdmogatdsAra, akiknek re6lis lehet6s6ge van kijutni nemzetk6zi versenyekre, Olimpidra,
Vil6gbajnoksegra, Eur6pa bajnoksAgra, Vil6gkup6ra, Eur6pa Kupdra, 700.000 Ft
6rt1kben p1lyAzatot ir ki a hat1rozat 1. sz4mt mell6kletdt k6pez6 szovegtartalommal.

2./ A Bizottsdg felhatalmazza a Kdzds Hivatal illet6kes osztdlydt a p6lydztatdsi eljdr1ssal
kapcsolatos Ugwiteli fel adatok elv6gz6s6re

Hatdrid5: a p6ly6zatok beny(tjtdsdra: 2U 6. Aprilis 29.
a p4lyazatok elbirAlasara: 2016. majus 27.

Felel6s: Zolnv4nszki Zsolt KB eln6ke
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Kulturdlis Bizoftsdg ElnOke



4/20 1 6. ( l I I. 30. ) KB h ata roz ati i av asl at m e il 6 kl ete :

BALASSAavARMAT vARos 6u xonuAxyzer
xEpwset6-resrAtere

pALyAzArAo"t*[t]'{i["*?[ii3"f iiiiirevtrAMocArAsARA

A pirly6zat kiir4sAval a Kultur4lis Bizotts6g szeretn6 elismerni 6s segiteni azokat a
balassagyarmati Alhnd6 lak6hellyel rendelkez6 sportol6kat, akinek re6lis lehet6s6ge van
kijutni bdrmely sportitgban nemzetkozi versenyekre, Olimpi4ra, Vildgbajnoks^gra,
Vil6gkup6ra, Eur6pa Bajnoks6gra, Eur6pa Kup6ra

azzal, hogy r6szi)kre

2016-han egyszeri, vissza nem t6rttend5 anyagi tAmogaast nyrtft.

Pelyezhatnak mindazok a balassagyarmati lak6hellyel rendelkez6 sportol6k, akiknek redlis
Iehet6segak van arra, hogy barmely sportdgban nemzetkdzi versenyeken, OlimpiAn,
Vil6gbajnoksttgon, VildgkupAn, Eur6pa Bajnoksdgon, Eur6pa KupAn vegyenek r6szt.

A pelyezabkat k6t paldenyban keil benyrtjtani - a Kulturdlis Bizottsdg 6ltal kiadott
pirlyezati adatlapon - a Kdzos Hivatal 5nkormttnyzati, Hum4nszolgdltatasi 6s lgazgat6si
Oszt6ly6ra.

A p6ly6zati adatlap beszerezhet6 a Kdz6s Hivatalban az lnformeci1s Pultnel, vagy a
Mikszitth KAhAn Mfrvel^desi K1zpont inform1ci6s szolgdlatanAl.

A t6mogatAsban 16szeslil6kkel Balassagyarmat Vdros polgdrmestere szendddst kdt. Ennek
alapj4n az elnyeft 6sszegr6l rdszletes elszdmol6st kell k6sziteni, amelynek taftalmaznia kell
a szakmai besz6mol6t, a megval6site r6szletezve, illetve a szAmldkkal igazolt, t6teles
p 6nz iigyi ebzem o/j,st i s.

A p1lydzat benyrtjAs6nak hatdrideje: 2016.itprilis 29. (p6ntek)
Az elbir6lSs v6gsd id6pontja: 2016. mdjus 27. (p6ntek)



PALYAZATI ADATLAP

Erkezett: 2016.
Iktat6szem:

Bal assagyarm at Vdros OnkormAnyzata, Kulturdlis Bizottsdg4nak
a kiemelt spo,lol6k 2016. 6vi pdlydzatAhoz

A p6tlvin6 adatai

P irl ydtz6 m eg nevez6se :

Milyen k6lts6gei vannak az adott versenyen val6 r6szv6telnek:

A nemzeti vttlogatott illetve a spoftegyesiilet Mmogat4sAnak m6ft6ke az adott versenyre
vonatkoz6an:

Milyen eredmdny el6r6se finik redlisnak az adott versenyen:
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A p6ly6z6 penzkezel6 int6zm6ny6nek neve:



P6nzkezelS int6zm6nv cime:

Pdlydz6 szdmlaszdma:

Az ig6nyelt tSmogafds 6sszege.'

Z6rad6k:
A pdlyazat henyrtjt6jak6nt az alibhiakat tudom{sul veszem:

. Pdlydzatomat 1 eredeti, 6s 1 f6nymdsolt, de eredeti alSir6ssal ell{totl p6ld6nyban
nytjtom be. (Ennek elmulasztdsa eset6n a pdlydz6 iinmagdt z6rja ki a pdlydzat
elbirdlSs6b6l, mert beny(ljtott pAlyezata formai hibasnak min6siiil)

c Tudomdsul veszem, hogy a p6lydzat kiir6ja a pelyezafi elj^r^s sor6n - a p6ly6zat
t6nyszerfr elbirelasa 6rdek6ben - tovabbi adatokat k6rhet melyek megad^sa a
pdly6zat elbir6l&sAnak felt6tele.

Balassagyarmat, 2016.

a pAlyirz6 al1irdsa


