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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

         
        Az előkészítésben közreműködött: 

dr. Negyela Katalin aljegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

civil szervezetek támogatásának 2020. évre vonatkozó pályázati kiírására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletében döntött arról, hogy a civil szervezeteket, 

egyesületeket támogatja, oly módon, hogy 1 millió Ft-ot biztosított civil szervezetek, 

egyesületek támogatása céljára. 

 

Az önkormányzat civil szervezetek támogatásáról szóló 17/2013. (VII.5.)  rendelete 

(továbbiakban: Civil rendelet) alapján a Képviselő-testület pályázat kiírásával a rendelkezésre 

álló forrás terhére támogatásban részesítheti a pályázókat. A pénzügyi támogatás célja a civil 

társadalom erősítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és 

munkamegosztás előmozdítása. 

 

A pályázati felhívás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A pályázati felhívás megjelenik a város honlapján, az Aszódi Polgármesteri Hivatal 

(továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül, a pályázati lehetőségről az 

Aszódi Tükörben is olvashatnak az érintettek, továbbá a Hivatalban nyilvántartott 

szervezeteket személyesen vagy e-mailben is kérhetik a pályázati adatlapot. 

A 2019. évi civil támogatások elszámolásának benyújtási határideje 2020. január 31. volt. Az 

elszámolások ellenőrzése is megtörtént. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el az alábbi 

határozati javaslatot. 

 

Határozati javaslat: 

Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testületének       /2020. (III. 25. ) 

határozata civil szervezetek támogatásának 2020. évre vonatkozó pályázati kiírásáról 

 

1. Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására a 

civil szervezetek támogatásáról szóló 17/2013. (VII.5.)  rendelet alapján pályázatot ír ki, a 

határozat mellékletét képező tartalommal. 

 

A Képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

2/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének 8. tájékoztató tábla Aszód Város Önkormányzata 
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és az Aszódi Polgármesteri Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő 

támogatások 2020. évi alakulása (Civil szervezetek, egyesületek) sorterhére biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések alapján a pályázati eljárással összefüggő feladatokat lássa el. 

 

 

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester a Hatósági és Titkársági Osztály útján 

Határidő: a pályázat kiírásával kapcsolatos intézkedések megtételére a döntést követően 

azonnal. 

 

 

Aszód, 2020. március 18. 

 

 

 

 

 

 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

 polgármester 

 

 

 

 

Látta: Dr. Ballagó Katalin 

                     jegyző  
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Melléklet 

Aszód  Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

  civil szervezetek támogatására 

A pályázat célja: a civil szervezetek 2020. évi támogatása 

Pályázhatnak: Aszód Város  közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi 

CLXXV. törvény hatálya alá tartozó  civil szervezetek. 

Támogatott célok: 
a. egészségmegőrzés, 

b. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése), 

c. kulturális tevékenység 

d. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 

e. ismeretterjesztés 

f. testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység, 

g. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem, 

h. gyermek- és ifjúságvédelem, 

i. közrend, közbiztonság védelme, 

j. sport, tömegsport 

 

Támogatás formája: 
a. a civilszervezetek működési támogatása, 

b. a civilszervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 

c. a civilszervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása 

 

Támogatás általános feltételei: 
a. a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani, 

b. a pályázónak nincs lejárt köztartozása, erről igazolás beadása szükséges 

c. a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt, 

d. nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére 

irányuló, valamint törlés iránti eljárás, 

e. a pályázó rendezvényein Aszód Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel, 

f. tárgyévet megelőző évről készített 2011. évi CLXXV. törvény 30. § szerinti beszámoló, 

közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, 

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

alapján a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. 

§-ban foglalt korlátozás alá, valamint nyilatkozata tartalmazza a 14. §-ban foglaltakat, 

h. civil szervezet alapdokumentumai 

 

A pályázat benyújtásának helye, módja: 
A pályázatokat Aszód Város Polgármesteréhez – 2170 Aszód, Szabadság tér 9. - kell benyújtani 

írásban,  kettő példányban e felhívás mellékletét képező pályázati adatlap és annak mellékletei szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 8. 16 óráig 

Hiánypótlásra nyitva álló idő: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 5 munkanap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő munkaterv szerinti következő 

képviselő-testületi ülésen 

  

Mellékletek: 
Pályázati adatlap 

Közzétételi kérelem 

Nyilatkozat 

Költségvetés tervezet 
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                                                          PÁLYÁZATI ADATLAP 

A 2020. évi önkormányzati civil támogatáshoz 

 

1. A pályázat címe: …………………………………………………………………........…… 

 

2. A pályázó szervezet 

 

Neve: …………………………………………………………………………………….......… 

Címe: ……………………………………………………………………………………....…… 

Képviselője: ……………………………………………………………………………....…..... 

Értesítési címe: …………………………………………………………………………....….....  

E-mail címe: ................................................................................................................................. 

 

3. A pályázó szervezet működési formája 

 egyesület      alapítvány      egyéb:  

3. a) Jogi személy esetén a pályázó 

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  

Bírósági bejegyzés száma: 

Bankszámlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _  

Számlavezető pénzintézet neve:   ............................................................................................  

3. b) Nem jogi személy esetén, a kötelezettséget vállaló szervezet 

Neve:  .....................................................................................................................................  

Címe:  ......................................................................................................................................  

Képviselője:  ...........................................................................................................................  

Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  

Bírósági bejegyzés száma:  .....................................................................................................  

Bankszámlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _  

Számlavezető pénzintézet neve:  .............................................................................................  

(Nem jogi személy esetén együttműködési megállapodás benyújtása kötelező.) 

 

4. A pályázatért felelős személy 

Neve: ............................................................................................................................................ 

Címe: ............................................................................................................................................ 

Telefonszáma: .............................................................................................................................. 

E-mail címe:................................................................................................................................. 
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5. A pályázó szervezet rövid bemutatása 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

6. A pályázatban tervezett programok, tevékenységek részletes bemutatása, ütemezése 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

7. A tervezett programok, tevékenységek költségvetése 
100.000 Ft-t meghaladó támogatási összeg igénylése esetén részletes költségvetési terv 

benyújtása kötelező! 

 

Költség tételek, programok 

megnevezése 

Teljes költség 

(ezer Ft) 

Saját forrás 

(ezer Ft) 

Egyéb forrás 

(ezer Ft) 

Igényelt 

támogatás 

(ezer Ft) 

     

     

     

     

Összesen:     

 

Az igényelt támogatás összege összesen:  ...............................................................  Ft 
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8. Egyéb adatszolgáltatás 
 

Az előző évben elnyert Önkormányzati támogatás összege:  ..............................  Ft 

Elnyert támogatás esetén az elszámolás:         megtörtént      nem történt meg  

 

 

 

9. Nyilatkozattétel 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon 

szereplő információk a valóságnak megfelelnek, azok hitelességét az Önkormányzat, 

vagy annak képviseletében eljáró szerv ellenőrizheti. 

 

Kijelentem továbbá, a pályázó szervezetnek nincs köztartozása, ellene felszámolási- vagy 

csődeljárás nem folyik. 

 

Jelen pályázat érdekében felhatalmazom Aszód Városi Polgármesteri Hivatalát adataim 

kezelésére. 

 

 

 

Aszód, 2020. …......................... hó …..... nap 

 

 …...................................................... 

 pályázó cégszerű aláírása 
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KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

A Pályázó neve: 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

___________________________________________________________________________ 

 

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként 

megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert  

 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében 

nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes 

személy pályázó esetén!).  

 

Indoklás:  

 

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, 

székhelye beírandó): 

……………………...……………………...……….……………………………………………

………………………………………………………………………………..……………….…  

 

 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó 

esetén!) 

 

Indoklás:  

 

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) 

bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag 

természetes személy pályázó esetén!) 

 

 



8 

 

 

 

Indoklás:  

 

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 

döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem 

minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) 

pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó 

esetén!). 

 

Indoklás: 

 

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………...… 

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

 ……………………………………………………………………………...…………………... 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, 

egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője 

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést 

hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt 

közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója  

 

Indokolás: 

 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

 ……………………………………………………………………………….…………………. 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 

neve, székhelye beírandó): 

.………………………………………………………………………………………………….. 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) 

pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 
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A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 

érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 

megfelelnek. 

 

Aszód, 2020. ……………………….. 

 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

A Pályázó neve: 

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(Knyt.) 
 

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

 

 1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

          

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

 1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint 

intézkedtem: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 

Aszód, 2020. ……………………………. 

 

………………………………………….. 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET 

A 2020. évi önkormányzati civil támogatáshoz 

 Jelen pályázati 

támogatásból 

Saját és egyéb 

forrásból 

Összesen 

BEVÉTEL    

KIADÁS    

Rendezvényszervezés    

Előadói, szakértői díjak    

Fenntartási- és üzemeltetési 

anyagok    

Nyomtatvány, irodaszer    

Egyéb anyagköltségek    

Szállítási költségek    

Bérleti díjak    

Kommunikációs költségek 

(posta, telefon, internet) 
   

Szakkönyvek, előfizetési 

díjak 
   

Oktatás, továbbképzés díjai    

Utazási költségek    

Egyéb anyagjellegű 

szolgáltatások 
   

Hatósági, igazgatási díjak, 

illetékek 
   

Hirdetési, reklámköltségek    

Könyvelési, bérszámfejtési 

és egyéb szakértői díjak 
   

Honlap fenntartási költség    

Egyéb, 

éspedig….............................

............ 

   

 

Dátum:............................................... 

 

 ….............................................. 

 pályázó hiteles aláírása 


