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a kiemelt spottolók 2022. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásár t

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviset -test letének Kutturátis Bizoftsága a helyi
sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 5/2020.(11.02.) ónkormányzati rendelet 11. (1)
bekezdésében biztosított hatásk rében eljárua, a kiemelt spottolók támogatására a Balassagyarmat
Város Önkormányzata 2022. évi kóttségvetésér t szóló a2022.(l1.20.) ónkormányzati iendetet
,,Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszkózok" alcímének ,,Sportfeladatok' megnevezés
el irányzata terhére, 1.000.000 Ft keretósszegge| a határozat 1. számu meltéktete szerinti
tartalommal pályázatot ír ki.

2.) A pályázatokat a határozat 2. számú melléklete szerinti adatlapon lehet benyújtani,

3.) A Kulturális Bizottság felkéria Balassagyarmati K zós Önkormányzati Hivatal jegyz jét a pátyázati
e lj á rá ss a l ka pcso l ato s tov á b b i fel ad ato k e lvég zésére.

Határid :

Felelós:

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

2022. április 14. (cstjtóftók)
2022. április 29. (péntek)
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A 4/2022.(111.07.1 KB határozat 1. számu melléklete
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2022. Évt pÁtvÁzare A KEMELr spoRro tóx rÁuoonrÁsÁna

A pályázat kiírásával Balassagyarmat Város Önkormányzata szeretné elismerni és segífe ni azokat a
balassagyarmati állandó lakóhellyel rendelkez sportolókat, akiknek lehet sége van bármely
sportágban nemzetkózi vagy hazai versenyeken részt venni, azzal, hogy számukra

2022-ben egyszeri, vissza nem té tend anyagi támogatást ny jt.

A pályázatot a kiemelt sportoló egyesiilete nyujthatja be két példányban a megadott pályázati
adatlapon a Balassagyarmati Ki5zi5s Ónkormányzati Hivatat Ónkormányzati, Humánszolgáttatási
és lgazgatási Osztályára.

A pályázati adatlap beszerezhetó a Balassagyarmati Kózós Önkormányzati Hivatal Titkárságán vagy a
Mikszáth Kálmán M vel dési Kózpont információs szolgálatánál, elektronikus formában letolthet a
vvvvw.balassaqvarmat.hu internetes oldalról a Hirdetmények, pályázatok mentlpont alatt.

A támogatásban részesijl kkel Balassagyarmat Város Önkormányzata szerz dést k t. Ennek alapján
az elnyert i5sszegr l részletes elszámolást kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai
beszámolót, a megval síúású részletezve, illetve a számlákkal igazolt, tételes pénziigyi
elszámolású ls,

Határid : a pályázatok benyújtására: 2022. április 14. (csiltóltók)
a pályázatok elbírálására: 2022. április 29. (péntek)

Felelós: dr. Varga Andrea jegyz



A 4/2022.(111.07.| KB határozat 2. számú melléRlete

Érkezett:
lktatószám:

pÁtvÁzen aoertnp

Bal a ssag ya rm at V á ros Ö n korm á nyz ata
kiemelt spottolók 2022. évi támogatására kiírt pályázatához

A sportoló neve:

A sportoló címe:

A sportoló telefonszáma:

A sportoló egyes letének neve és címe:

Mely spottágban érdekelt a spottoló?

A sportoló eddig elért eredményei:

Milyen konkrét cél megvalósításához szi.jkséges
a pályázati támogatás?

Milyen konkrét költségei vannak a sportoló céljai
megvalósításának?

A cél megvalósításához rendelkezésre álló egyéb
támogatás (pl. egyesuleti, óner stb.).

Nemzetkózi versenyen való indutás lehet sége:

A nemzeti válogatott tagja-e sportotó?

Milyen eredmény elérése t nik rearsm* az aaott
versenyen?



A verseny id pontja és helyszíne:

A sportoló
címe:

egyest)lete pénzintézetének neve,

A sportoló egyesuletének bankszámlaszáma:

Az igényelt támogaúás cisszege:

...........ft

Alutírott ., mint a (szeruezet)
képvisetetében eljárnijogosult személy kijelentem, hogy a pályázati adatlapon megadott információk a
val óság n a k m egfe lel n e k.

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

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

Balassagyarmat, 2022.

P.H.

a pályázó aláírása


