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83/2020.(V1.04.) h atá rozata
a kiemelt sportolók 2020. évitámogatásáról szóló pályázat kiírásáról

1 .) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 , évi
CXXVlll, törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020. ((lll. 11.) Korm, rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri hatáskörömben eljárva. a Balassa gyarmat Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetésérőt szóló 10/2020. 0lÍ. 01.) önkormányzati rendelet
,,Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök" alcím alatt biztosított,,Sportfetadatok" kiemelt
előirányzat terhére, 610.000 Ft-os keretösszegge| a sportegyesületek kiemelt spottolóinak
támogatására a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommat pátyázatot írok ki.

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

3.) A polgármester felhatalmazza a Balassagyarmati Közös Önkormányzatai Hivatal itletékes osztátyát
a pályázati eljárással kapcsolatos ügyviteli feladatok elvégzésére,

Határidő:

Felelős:

a p ályázatok be ny újtá sá ra :

a pá lyáz atok e l b í rál ásá ra :

dr. Varga Andrea jegyzó

2020. június 29. (hétfő)
2020. j(llius 6. (hétfő)
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A 83/2020,(V|,04.1 polqármesteri határozat 1. számú melléklete:

BALASSA GYA RM AT YÁROS Ö U XOam ÁNYZATA
2020. Évl pÁtvÁzare A KIEMELT sponrotóK TÁMIGATAIÁRA

A pályázat kiírásával Balassagyarmat Város Önkormányzata szeretné elismerniés segííenl azokat a
balassagyarmati állandó lakóhellyel rendelkező sportolókat, akiknek lehetősége van bármely
sPortágban nemzetközi vagy hazai versenyeken résztvenni, azzal, hogy számukra

2020-ban egyszeri, vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt.

A páIyázatot a kiemelt spottoló egyesülete nyújthatja be két pétdányban a megadott pályázati
adatlapon a Balassagyarmati Közös Önkormányzati HivatatÖnkormányzati, HuÁánszoigáitatasi
és lgazgatási Osztályára.

! patyllat! adatlap beszerezhető a Balassagyarmati Közös Önkormányzati HivatatTitkárságán vagy a
Mikszáth Kálmán Múvelődési Központ információs szolgálatánát, elektronikus formában |etalthelő a
www,b.a!§§saq_varmat.h.u. internetes oldalról a Hirdetmények, pályázatok menüpont alatt.

A támogatásban részesülőkkel Balassagyarmat Város Polgármestere szerződést köt. Ennek alapján az
elnyert Összegről részletes elszámolást keII készíteni, amelynek tartatmaznia kell a szakmai
beszámolót, a megvalósítást részletezve, illetve a számtákkal igazolt, úéíeles pénzügyi
elszámolást is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 29. (hétfő)
Az elbírálás végső időpontja: 2020. július 6. (hétfő)



A 83/2020.(V1.04.1 polqármesteri határozat 2. számú melléklete:

Érkezett:
lktatószám:

pÁtvÁzal aoartep

Bal assagyarm at V áros Ö n korm á nyzata
kiemelt sportolók 2020. évi tám ogatására ki í rt pál y ázatáh oz

A sportoló neve:

A spotíoló címe:

A sportoló telefonszáma :

A sportoló egyesületének neve és címe:

Mely spotlágban érdekelt a sportoló?

A sportoló eddig eléft eredményei:

Milyen konkrét cél megvalósításához szűkséges
a pályázatitámogatás?

Milyen konkrét költségeivannak a sportoló céljai
megvaIósításának?

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

Nemzetközi versenyen való indulás lehetősége:

A nemzeti válogatott tagja-e sportoló?

Milyen eredmény elérése tűnik reálisnak az adott
versenyen?



A verseny időpontja és helyszíne:

A sportoló egyesülete pénzintézetének neve,
címe:

A sporíoló egyesületének bankszámlaszáma:

Az igényelt támogatás ősszege.,

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

Alulírott mint a .... (szervezet)
képviseletében eljárnijogosult személy kijelentem, hogy a pályázati adatlapon megadott információk a
valóság n ak m egfelel ne k.
A pályázatomat 2 eredeti példányban ny(ljtom be, (Ennek elmulasztása esetén a pályázó önmagát zárja
ki a pályázat elbírálásából, meft pályázata formai hibásnak minősül!)
Tudomásul veszem, hogy a pályázat kiírója a pályázati eljárás során - a pályázat tényszerű elbírálása
érdekében - további adatokat kérhet, melyek megadása a pályázat elbírálásának feltétele,

Balassagyarmat, 2020.

P.H.

a páIyázó aláírása


