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Tisztelt Címzett!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága pályázatot hirdet
sportcélú működési támogatás igénybevételére, és a sportrendezvények szervezésének, illetve
lajosmizsei sportolók országos és nemzetközi versenyeken való részvételének támogatására.

A pályázati felhívásról levelem 1. számú mellékletében kap tájékoztatást. Pályázatot
benyújtani sportcélú működési támogatásra a 2. számú, illetve a sportrendezvények
szervezésének, illetve lajosmizsei sportolók országos és nemzetközi versenyeken való
részvételének támogatására a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehetséges. A
pályázat kötelező melléklete a 4. számú melléklet a nyilatkozat a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § alapján, amelynek be
nem nyújtása esetén a pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtási határideje: 2015. március 03. A pályázat elbírálásáról az
Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt 2015. évi márciusi, soros
testületi ülésén.

Lajosmizse, 2015. február 23.

Tisztelettel:

Basky András sk.
polgármester



1. számú melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága a Lajosmizse Város
Sportjáról szóló 4/2007. (II.15.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) értelmében pályázatot
hirdet:

a) a rendelet 10. §-ban meghatározottak szerinti sportcélú működési támogatás
igénybevételére, illetve

b) a rendelet 11. §-ban meghatározottak szerinti, a sportrendezvények szervezésének,
illetve lajosmizsei sportolók országos és nemzetközi versenyeken való részvételének
támogatására.

A pályázat célja a rendelet 3. §-ban meghatározottakon túl a lajosmizsei lakosok
sporttevékenységének segítése, illetve a helyi sportélet támogatása.
A pályázók természetes személyek, illetve Lajosmizse Város közigazgatási területén működő,
hivatalosan bejegyzett sportszervezetek lehetnek.

A pályázatokat benyújtani csak a rendelet 2. és 4. melléklete szerinti űrlapon lehet.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de külön pályázatot kell benyújtani a működési
célú, illetve a rendezvénytámogatásra vonatkozó igény esetén.

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. március 03.
A pályázatok benyújtásának feltételeit a rendelet 10-11. §-ai tartalmazzák.

A pályázatokat a következő címre kell beküldeni: Lajosmizse Város Önkormányzatának
Önkormányzati Bizottsága 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
A pályázatok elbírálásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt
2015. évi márciusi, soros testületi ülésén. A megítélt összegek kiutalására a rendelet 3.
melléklete szerinti együttműködési megállapodás megkötését követően kerül sor.

Lajosmizse, 2015. február 23.

Lajosmizse Város Önkormányzatának
Önkormányzati Bizottsága



2. számú melléklet

PÁLYÁZATI ŰRLAP
Lajosmizse Város Önkormányzata által nyújtott
sportcélú működési támogatás igénybevételére

1.) A pályázó egyesület
neve: _______________________________________________________________
címe: _______________________________________________________________

2.) Felelős vezető megnevezése: _______________________________________________
címe: _______________________________________________________________

3.) Az egyesület
a) bírósági bejegyzésének dátuma, száma: ______________________________________
b) adószáma: _______________________________________
c) bankszámla-száma:_______________________________________

4.) Az igényelt támogatás összege: __________________________ Ft

5.) Kötelező mellékletek:
a) Az előző évi működés mutatószámainak ismertetése.
b) A tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával (külön

megjelölve a bevételnél az igényelt önkormányzati támogatás összegét).
c) Szakmai értékelés (max. 2 A/4-es oldal)
Tartalmaznia kell:
ca) előző év eredményeit, egyéni sportágnál a legfontosabb nemzetközi és hazai

eredményeket kell feltüntetni,
cb) a tárgyév ismert versenynaptárát,
cc) igazolt versenyzők száma (külön bontva a férfi-női, és a 18 év alatti, valamint a

felnőtt korúakat)
cd) edzőként alkalmazottak nevét, képesítés megjelölésével, az alkalmazás minőségét,
ce) előző év rövid szakmai értékelését.
d) a támogatást igénylő adott évre szóló koncepciója

Lajosmizse, 2015. ________________________

pályázó aláírása

Benyújtási határidő: 2015. március 03.



3. számú melléklet

Pályázati űrlap
sportrendezvények szervezésének, illetve lajosmizsei sportolók országos és nemzetközi

versenyeken való részvételének támogatására

1./ A pályázati cél besorolása:
I. kategória - sportcélú - 50 fő feletti induló résztvevővel megvalósuló -

nagyrendezvény szervezése, ill. lajosmizsei sportolók országos
és nemzetközi versenyeken való részvétele

II. kategória -egyéb, Lajosmizsén megvalósuló -15 fő feletti induló
résztvevővel szervezett - kisebb sportrendezvények

Kérjük a megfelelő kategória aláhúzását!

2./ A pályázó

neve: _________________________________________________________________

címe:_________________________________________________________________

3./ Felelős vezető neve: _____________________________________________________

címe: _____________________________________________________

4./ A pályázó (nem jogi személy esetén a lebonyolító):
a) bírósági bejegyzésének dátuma, száma: _____________________________________
b) adószáma: ___________________________________________________________
c) bankszámla száma: _____________________________________________________

5./ Az igényelt támogatási összeg: __________________________________________ Ft

6./ Kötelező mellékletek:
a.) A rendezvény megnevezése, célja, rövid ismertetése, résztvevők köre (max. 1 db A/4-es

oldal)
b.) A rendezvény költségvetése bevételeinek és kiadásainak bemutatásával (külön megjelölve a

bevételeknél az igényelt önkormányzati támogatás összegét).
c) A pályázó jelenlegi működését, valamint jelenleg érvényes képviselőjét/képviselőit igazoló

bírósági bejegyzés-kivonat (kivéve: nem jogi személyiségű szervezetek, pl. iskolai
diáksport körök)

d) 60 napnál nem régebbi APEH igazolás arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása (kivéve:
nem jogi személyiségű szervezetek, pl. iskolai diáksportkörök)

Lajosmizse, 2015. __________________

pályázó aláírása

Benyújtási határidő: 2015. március 03.



4. számú melléklet
NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §
alapján

A kérelmező/pályázó neve:

Természetes (magán) személy esetén:
- lakcím:

- születési ideje és helye:

Gazdasági társaság (pl: Kft.) esetén:
- székhelye:

- cégjegyzék száma:

- adószáma:

- képviselőjének neve:

Egyéb (alapítvány, egyesület, stb.) szervezet esetén:
- székhelye:

- képviselőjének neve:

- nyilvántartásba vételi okiratának száma:

- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

A kérelmező/pályázó esetében fennáll-e a törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség:

igen / nem*

Az érintettség, összeférhetetlenség fennállása esetén az annak alapjául szolgáló körülmények leírása:

-

Alulírott pályázó/kérelmező nyilatkozom arról, hogy a törvény rendelkezéseinek eleget tettem az
érintettséggel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése érdekében.

igen / nem*

Kelt:

ph.

kérelmező/pályázó aláírásaMegjegyzés: * Kérjük a megfelelő választ aláhúzással jelölni


