
BALASSÁ G Y AR MAT YÁROS Ö N KORM ANYZATA
POLGÁRMESIERÉNEK

82/2021.(lV.23,) h a t á r o z a t a
a kiemelt sportolók 2021. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról

1,) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere, tekintettel a veszélyhelyzet
kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(1,29.) Korm.
rendeletre, a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVlll. töruény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, a helyi
sportfeladatokról és azok ellátásáról szóló 5/2020.(l1.02.) önkormányzati rendeleí 9, §-a alapján,
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2021. évi köttségvetéséról szótó 6/2021.(lt,22.)
önkormányzati rendelet ,,Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök" alcímének
,,Sportfeladatok" megnevezésű előirányzata terhére, 1,200,000 Ft-os keretösszeggel, a
sporÍegyesületek kiemelt spottolóinak támogatására a határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal pályázatot ír ki.

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

3.) A polgármester felhatalmazza a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal illetékes osztályát
a páIyázati eljárással kapcsol atos ügyvitel i felad atok elvégzésére.

Határidó:

Felelős:

a pályázatok benyújtására :
a pályázatok e l bí rál ásá ra :

dr. Varga Andrea jegyző

2021. május 10. (hétfő)
2021. május 24. (hétfő)
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A 82/2021.(lV,23,) számú polgármesteri határozat 1. számú melléklete,

BÁLÁSSÁG YARM AT YÁROS Ö ru XO nU ÁNYZATA
2021, Évl PÁLYÁATA A K\EMELT SP,RTOLóKTÁM'GATÁ9ÁRA

A pályázat kiírásával Balassagyarmat Város Önkormányzata szeretné elismerni és segíteni azokat a
balassagyarmati állandó lakóhellyel rendelkezö sportolókat, akiknek lehetősége van bármely
sportágban nemzetközi vagy hazaiversenyeken részt venni, azzal, hogy számukra

2021-ben egyszerí, vissza nem téfitendő anyagi támogatást nyújt.

A pályázatot a kiemelt spottoló egyesülete nyújthatja be két példányban a megadott pályázati
adatlapon a Balassagyarmatí Közös Önkormányzati Hivatat Önkormányzati,
H u mánszolgáltatási és lgazgatási Osztályára.

A pályázati adatlap beszerezhetö a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán, vagy
a Mikszáth Kálmán Múvelödési Központ információs szolgálatánál, elektronikus formában letölthető a
www.balassagyarmat.hu internetes oldalról a Hirdetmények, pályázatok menüpont alatt.

A támogatásban részesülőkkel Balassagyarmat Város Polgármestere szerződést köt. Ennek alapján
az elnyert összegről részletes elszámolást kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai
beszámolót, a megvalósíást részletezve, illetve a számlákkal igazolt, íéíeles pénzügyi
elszámolást is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 10. (hétfő)

Az elbíráIás végső időpontja: 2021. május 24. (hétfő)



A 82/2021.(lV,23.) szám(l polgármesteri határozat 2, számú melléklete.

Érkezett:...

Iktatószám :...............

PÁLYÁZAT| ADATLAP
Bal a ssagya rm at V á ros Ö n korm á nyzata

kiemelt spottolők 2021. évi támogatására Riírt pályázatához

A sportoló neve:

A spottoló címe:

A sportoló telefonszáma:

A sportoló egyesületének neve és címe:

Mely sportágban érdekelt a sportoló?

A spor1oló eddig elért eredményei:

Milyen konkrét cél megvalósításához
szükséges a pályázati támogatás?

Milyen konkrét költségei vannak a sportoló
célja i m egvalósításá n ak?

A cél megvalósításához rendelkezésre álló
egyéb támogatás (pl. egyesületi, önerő stb.),

Nemzetkózi versenyen való indulás lehetősége:



A nemzeti válogatott tagja-e a sportoló?

Milyen eredmény elérése tűnik reálisnak az
adott versenyen?

A verseny idópontja és helyszíne:

A sportoló egyesülete pénzintézetének neve,
címe:

A spo tíoló egye sü leté ne k b a n kszá m l aszá m a :

Az igényelt támogatás összege;

........... Ft

Alulírott mint a (szervezet)
képviseletében eljárnijogosult személy kijelentem, hogy a pályázati adatlapon megadott információk a
valóság n a k megfele l ne k,

A pályázatomat 2 eredeti példányban nyújtom be. (Ennek elmulasztása esetén a pályázó önmagát
zárja ki a pályázat elbírálásából, mert pályázata formai hibásnak minósül!)

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

Tudomásul veszem, hogy a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a járványűgyi helyzet alakulása
függvényében a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Balassagyarmat, 2021.

a pályázó aláírása

P.H.


