
Pályázati felhívás 

 
Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 

Bizottsága pályázatot hirdet a településen megvalósuló sport programok 
megvalósulásának támogatására 

 

 
A pályázat célja: 
 

 országos és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása, 
 a lakosság szabadidő és sportolási tevékenységének támogatása, 
 kisebb – nem versenysporthoz kapcsolódó - sport rendezvények támogatása,  

 
A pályázók köre: 
 

 egyesületek, 
 magánszemélyek,  
 utca közösségek. 

 
Pályázati feltétel: 
 

- A támogatás kizárólag Veresegyház város közigazgatási területén megvalósuló sport 
rendezvények, illetve veresegyházi pályázó járási, megyei, országos és nemzetközi 
szintű sport programokon való részvételére használható fel, melyek megfelelnek a 
„Támogatás céljá”-nak. 

- A sport ruházaton, sportmezen a város címerének feltüntetése. 
 

 
Az elnyerhető támogatás formája: 
 

 vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában, 
 pályázati díj nincs, 

 
A pályázatok benyújtása és elbírálása: 
 
A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell: 

 a tervezett tevékenység írásos bemutatását (max. 2 oldal) 
 a programban résztvevők várható létszámát 
 a tervezett tevékenység pénzügyi tervezetét 
 a pályázó adatait 

 
A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, de legkésőbb 2018. november 30. 

 
A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 
Bizottsága saját hatáskörben bírálja el.  Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés 
alkalmával történik. 
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A pályázati időszak keretében egy pályázó csak egy alkalommal részesülhet támogatásban, 
valamint egy pályázatra az önkormányzattól csak egyfajta támogatást vehet igénybe. 
 
A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja. 
 
 
A támogatási megállapodás megkötése és teljesítése: 
 
A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a Bizottság döntésétől számított 15 napon 
belül megtörténik. 
 
A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik, a 
támogatásokat - az elszámolást követően - Veresegyház Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala folyósítja. 
 
A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a Bizottság által, a 
pályázat elbírálásakor meghatározott időpontig, legfeljebb a tárgyév december 15-ig.  A 
támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázatban eredetileg leírt program 
teljes egészében megvalósult, a támogatás összegének mértékétől függetlenül. 
 
A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási döntésről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó hibája, illetve mulasztása miatt nem jön 
létre a támogatói megállapodás. 
 
 
 
A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottságnak címezve 

a Polgármesteri Hivatal 119. szobájában leadni. 
 
 
 
 
 

Szénás Zsoltné  
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