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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

23/2018.(X.19.) önkormányzati rendelete 
a civil szervezetek támogatási rendjéről1 

 
Balatonma riafü rdo  Ko zsé g Ö nkorma nyzat Ké pvisélo -téstü lété Magyarorsza g hélyi 
o nkorma nyzatairo l szo lo  2011. é vi CLXXXIX. to rvé ny 41. § (9) békézdé sé bén é s a 
ko zpé nzékbo l nyü jtott ta mogata sok a tla thato sa ga ro l szo lo  2007. é vi CLXXXI. to rvé ny 18. 
§ (2) békézdé sé bén kapott félhatalmaza s alapja n, az Alapto rvé ny 32. cikk (1) békézdé s a) 
pontja ban méghata rozott féladatko ré bén élja rva a ko vétkézo két réndéli él: 
 
1.Általános rendelkezések 
 
1.§ (1) A réndélét cé lja, hogy az o nkorma nyzat a civil ta rsadalom éro sí té sé, a civil 
szérvézéték hélyi ta rsadalmi szérépva llala sa nak élo ségí té sé, az o nkorma nyzattal valo  
égyü ttmü ko dé s élo mozdí ta sa é rdéké bén, a civil szérvézéték mü ko dé sé ro l é s 
ta mogata sa ro l szo lo  2011. é vi CLXXV. to rvé ny, az a llamha ztarta sro l szo lo  2011. é vi CXCV. 
to rvé ny, valamint a ko zpé nzékbo l nyü jtott ta mogata sok a tla thato sa ga ro l szo lo  2007. é vi 
CLXXXI. to rvé ny (a tova bbiakban Knyt.) élo í ra sainak mégfélélo én szaba lyozza a hélyi civil 
szérvézéték ta mogata sa t. 
 
(2) Az o nkorma nyzat élisméri é s ta mogatja a civil szérvézéték hélyi ko zé létré gyakorolt 
hata sa t. Ta mogatja a kültü ra, a ko zmü vélo dé s, az oktata s-névélé s, a szocia lis é s karitatí v 
tévé kénysé g, a térmé széti é s é pí tétt ko rnyézét mégo va sa, a ko zrénd- é s vagyonvé délém, a 
sportola s, az égé szsé gés é létmo d, az ésé lyégyénlo sé g, a hagyoma nya pola s mégtérémté sé 
téré n vé gzétt tévé kénysé gét. 
 
(3) Az o nkorma nyzat léhéto sé géito l fü ggo én a (2) békézdé sbén mégfogalmazott cé lok 
mégvalo süla sa é rdéké bén a civil szérvézéték sza ma ra jélén réndélét kérétéi ko zo tt, 
azonos félté télék méllétt a ko ltsé gvété sbo l pé nzü gyi ta mogata st biztosí t 
Balatonma riafü rdo  Ko zsé g  Ö nkorma nyzat ko zigazgata si térü lété n mü ko do , a civil 
szérvézéték bí ro sa gi nyilva ntarta sa ro l é s ézzél o sszéfü ggo  élja ra si szaba lyokro l szo lo  
2011. é vi CLXXXI. to rvé ny alapja n Magyarorsza gon nyilva ntarta sba vétt civil szérvézéték 
réndézvé nyéiré é s mü ko dé sé ré. 
 
(4) A ta mogata s cé lja ra félhaszna lhato  élo ira nyzat o sszégé t a ké pvisélo -téstü lét é vénté a 
ko ltsé gvété si réndélété bén a llapí tja még. 
 
2.Értelmező rendelkezések 
 
2.§ E réndélét alkalmaza sa ban: 
(1)  a civil szérvézéték  mü ko dé sé vél kapcsolatos ko ltsé gék kü lo no sén: 
a)   ü zémanyagko ltsé gék, féllé po  rüha zat, sportméz, cipo , sportszérék,  nyomtatva ny, 
irodaszér, névézé si dí j, 
b)  fénntarta si é s ü zéméltété si anyagok: a mü ko dé si cé lt szolga lo  ba rmély béréndézé s vagy 
gé p haszna lata hoz szü ksé gés égy é vén bélü l élhaszna lo do  anyagok, irodai észko zo k, 
c) égyé b anyagko ltsé g (kia llí ta shoz szü ksé gés anyagok, dékora cio , réndézvé nyhéz, 

 
1 Módosította a 29/2018.(XII.12.) ör. Hatályos 2018.december 13. napjától 
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programokhoz szü ksé gés nyérsanyagok, észko zo k) 
d) javí ta s, karbantarta si ko ltsé géi 
é) posta, téléfon é s kommünika cio s ko ltsé gék, 
f) kiadva nyok, plaka tok, szo ro lapok élo a llí ta sa nak ko ltsé géi, 
g) hélyisé gék bé rléti dí ja 
h) bankko ltsé gék 
 
(2) civil szérvézét: a Magyarorsza gon nyilva ntarta sba vétt égyésü lét- a pa rt kivé télé vél, 
valamint alapí tva ny. 
 
(3) civil szérvézét alapdoküméntümai: lé tésí to  okirat (alapszaba ly vagy alapí to  okirat), 
béjégyzo  bí ro sa gi vé gzé s, ko zhasznü sa gi nyilva ntarta sba vé téli bí ro sa gi vé gzé s. 
 
(4) ko zvétlén politikai tévé kénysé g: pa rt é rdéké bén vé gzétt politikai tévé kénysé g, az 
orsza ggyü lé si va laszta son to rté no  jélo lta llí ta s, a mégyéi o nkorma nyzat ké pvisélo -
téstü lété bé to rté no  jélo lta llí ta s, polga rméstér jélo lé sé. 
 
(5) ném pé nzbéli ta mogata s: vagyoni é rté kkél réndélkézo  forgalomké pés dolog 
idéiglénésén, téljésén vagy ré szbén ingyénés to rté no  a trüha za sa vagy a téngédé sé, 
szolga ltata s biztosí ta sa. 
 
(6) sza mla: az a ltala nos forgalmi ado ro l szo lo  2007. é vi CXXVII. to rvé ny élo í ra sainak, mind 
formailag, mind tartalmilag mégfélélo , a ta mogatott ké pvisélétré jogosült szémé ly 
téljésí té st igazolo  nyilatkozata val élla tott sza mla. 

 
3.A támogatásokról 

 
3.§ (1) Az o nkorma nyzat ném pé nzbéli ta mogata st nyü jt civil szérvézétéi sza ma ra, aza ltal, 
hogy az o nkorma nyzati inté zmé nyék tülajdona ban lé vo  é pü léték sza mos civil szérvézét 
szé khélyéké nt, mü ko dé sü k szí ntéréké nt szolga lnak. 
 
(2) Az o nkorma nyzat a civil szérvézéték sza ma ra pa lya zati élja ra s kérété bén, cé ljélléggél, 
élsza mola si ko télézéttsé ggél vissza ném té rí téndo  pé nzbéli ta mogata st nyü jt. 
Ta mogata sban ré szésí théto  az a civil szérvézét, amélybén balatonma riafü rdo i lakosok, 
ingatlantülajdonosok alapí to k, tagok é s balatonma riafü rdo i lakosok, 
ingatlantülajdonosok é rdéké bén mégvalo sülo  programhoz, tévé kénysé ghéz  ké ri a 
ta mogata st. 
 
(3) Ta mogata sban ném ré szésí théto k a ko zvétlén politikai tévé kénysé gét folytato  
szérvézéték, tova bba  olyan civil szérvézéték, amélyék a ta mogato i do nté st mégélo zo  5 
é vén bélü l: 
a) égyü ttmü ko dé si méga llapoda st ko to tt vagy tartott fénn Magyarorsza gon béjégyzétt 
pa rttal, vagy  
b) jélo ltét a llí tott hélyi o nkorma nyzati va laszta son. 
 
(4) A pé nzbéli ta mogata sokro l a ko ltsé gvété si réndélétbén é vénté méghata rozott o sszég 
térhé ré a ké pvisélo -téstü lét  pa lya zatot í r ki é s do nt a réndélkézé sré sza nt kéréto sszég 
féloszta sa ro l. 
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(5) A pa lya zati hata rido n tü l é rkézo   ta mogata si ké rélmékro l a ké pvisélo -téstü lét 
égyédilég is do nthét, az é vés ta mogata si kérét figyélémbé vé télé vél. 
4.Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása 
 
4.§ (1) A pa lya zati ta mogata si réndszér égysé gés, ügyanakkor biztosí tja a szaktérü léték- 
a pa lya zatot kií ro  o nkorma nyzat a ltal igé nyélt- saja tossa gainak é rvé nyésü lé sé t is. Az 
égysé géssé g biztosí ta sa é rdéké bén a pa lya zati félhí va sok é s a ré szlétés pa lya zati kií ra sok 
tartalmi éléméit az (5) békézdé s, ko télézo én élo í rt doküménta cio ja t az 5. § tartalmazza. A 
szaktérü léti saja tossa gok mégjéléní té sé ré a ré szlétés pa lya zati kií ra s adatlapja é s a 
csatolando  méllé kléték szolga lnak. 
 
(2) A pályázati támogatásról a képvisélő-téstülét dönt. 
 
(3)2A támogatás é réndélétbén méghatározott pályázati féltétéléit a polgárméstér événté, 
november 30-ig közzétészi az Önkormányzat hirdétő tábláján, és a honlapján. 

 
(4)3A pályázatok bényújtási határidéjé: mindén költségvétési év december 31. napja. 
 
(5) A pa lya zati félhí va snak tartalmaznia kéll: 
 a) a pa lya zati félhí va st kií ro  mégnévézé sé t; 
 b) a pa lya zat cé lja t, 
 c) a pa lya zat bényü jta sa ra jogosültak ko ré t, 
 d) a pa lya zat tartalmi éléméit, 
 é) a pa lya zathoz csatolando  doküméntümok mégjélo lé sé t, 
 f) a pa lya zati nyomtatva nyok élé rhéto sé gé t, igé nylé sé nék mo dja t, 
 g) a pa lya zat bényü jta sa nak mo dja t, hélyé t, hata ridéjé t, 
 h) a hia nypo tla s léhéto sé gé t, hata ridéjé t, 
 i) a pa lya zat élbí ra la sa nak réndjé t, hata ridéjé t, 
 
5.§ (1) A pa lya zati doküménta cio nak tartalmaznia kéll: 
 a) a pa lya zo  mégnévézé sé t, szé khélyé t, lévélézé si cí mé t, ado sza ma t, bí ro sa gi 
nyilva ntarta sba vé tél sza ma t, a nyilatkozatté télré jogosült szémé ly névé t, élé rhéto sé gé t, a 
nyilva ntartott tagok sza ma t 
 b) a pa lya zo  sza mlavézéto  pé nzinté zété nék mégnévézé sé t é s a pa lya zo  
sza mlasza ma t, 
 c) a pa lya zat névé t, 
 d) az igé nyélt ta mogata s cé lja t, a félhaszna la s mo dja t é s az igé nyélt o sszégét, 
 é) a ta mogata s félhaszna la sa ra vonatkozo  té télés ko ltsé gsza mí ta st, mégjélo lvé a 
pa lya zati cé l mégvalo sí ta sa hoz réndélkézé sré a llo  saja t forra s o sszégé t, 
 f) a pa lya zati cé l  mégvalo sí ta sa nak kézdo  é s béféjézo  ido pontja t. 
   
(2) A pa lya zathoz csatolando  doküméntümok: 
 a) a civil szérvézét alapdoküméntümait, béjégyzé sé t, 
 b) a ta rgyé vét mégélo zo  é vro l ké szí tétt bésza molo , ko zhasznü  szérvézét ésété n 
ko zhasznü  jélénté s lété tbé hélyézé sé ro l kiadott bí ro sa gi igazola s, 
 c) a pa lya zo  í ra sbéli nyilatkozata arro l, hogy a pa lya zo  civil szérvézét a ta mogato  
élléno rzé sé héz hozza ja rül, a ta mogata sbo l bészérzétt 100 ézér forint égyédi é rté két 

 
2 Módosította a 29/2018.(XII.12.) ör. 1 §-a Hatályos 2018.december 13. napjától 
3 Módosította a 29/2018.(XII.12.) ör. 1 §-a Hatályos 2018.december 13. napjától 
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méghalado  észko zo két nyilva ntarta sba vészi, 
 d) a pa lya zo  nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) békézdé s szérinti o sszéfé rhététlénsé g, 
é rintéttsé g fénna lla sa nak vagy hia nya ro l, 
 é)  a pa lya zo  ko zzé té téli ké rélmé a Knyt. 8.§(1) békézdé s szérinti é rintéttsé gro l. 
6.§ (1) A pa lya zatokat í ra sban, égy pé lda nyban a réndélét 1. é s 2. méllé klété szérinti 
tartalommal é s forma ban kéll bényü jtani. 
 
(2) A pa lya zat kií ro ja a hia nyos pa lya zatot bényü jto  pa lya zo t égy alkalommal 5 napos 
hata rido  kitü zé sé vél hia nypo tla sra szo lí tja fél. 
 
5.A pályázat elbírálása 
 
7.§ (1) A béé rkézétt pa lya zatokat a ké pvisélo -téstü lét bí ra lja él. 
 
(2) A pályázat élbírálásának szémpontjai: 
a) az événté réndézétt programok, réndézvényék száma, 
b) a programon, réndézvényén résztvévők száma, 
c) a hélyi lakosok aránya a résztvévőkhöz viszonyítva a hélybén mégvalósüló 
réndézvényékén, 
d) a mégvalósításhoz a pályázó mékkora önérővél réndélkézi, 
é) élőnyt élvéz az a pályázó, ahol a támogatottak több mint félé, hélyi lakos. 
 
(3) Ném ré szésí théto  ta rgyé vbén ta mogata sban az a civil szérvézét, amély 
a) a bényü jtott  pa lya zati doküménta cio ja ban  mégté vészto  vagy valo tlan adatot 
szolga ltatott, 
b) a pa lya zati doküménta cio  ném tartalmazza az 5.§ (1) é s (2) békézdé sé bén 
méghata rozottakat, 
c) az élo zo  é vbén kapott ta mogata ssal ném vagy ném mégfélélo én sza molt él, 
d) az élo zo  é vbén kapott ta mogata st élo zétés hozza ja rüla s né lkü l a ta mogata si cé lto l 
élté ro én haszna lta fél, 
é) léja rt ésédé késsé gü , még ném fizététt ko ztartoza ssal réndélkézik, 
f) a hia nypo tla st hata rido ré ném téljésí ti, 
g) a ta mogata st ké ro  tékintété bén a Knyt 6.§-a ban méghata rozott o sszéfé rhététlénsé g a ll 
fénn. 
 
(4) A ta mogata sro l szo lo  do nté sbén még kéll hata rozni: 
a) a ta mogatott szérvézét pontos mégnévézé sé t, 
b) a ta mogata s pontos cé lja t, a ta mogatott tévé kénysé g, program mégnévézé sé t, annak 
mégvalo sí ta sa béféjézé si hata ridéjé t, 
c) a ta mogatott ta jé koztata si ko télézéttsé gé t, 
d) a ta mogata s o sszégé t, 
é) a ta mogata ssal to rté no  élsza mola s hata ridéjé t. 

 
6. A pályáztatás nyilvánossága 

 
8.§ (1) A civil szérvézét ré szé ré biztosí tott ta mogata sro l ta jé koztato t ko zzé  kéll ténni az 
Ö nkorma nyzat honlapja n. 
 
(2) A ta jé koztato nak tartalmaznia kéll: 
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 a) a ta mogatott szérvézét mégnévézé sé t, 
 b) a ta mogata s cé lja t, 
 c) a ta mogata s o sszégé t. 
 
7. A támogatás 

 
9.§ (1) A ta mogata sro l szo lo  do nté s alapja n a civil szérvézéttél ta mogata si szérzo dé st kéll 
ko tni. 
 
(2) A szérzo dé snék tartalmaznia kéll az ala bbiakat: 
a) a szérzo dé st ko to  félék pontos mégnévézé sé, 
b) a ta mogata sro l szo lo  do nté s sza ma, a do nté shozo  mégnévézé sé, 
c) a ta mogatott tévé kénysé g konkré t méghata roza sa t,  
d) a ta mogata s o sszégé t,  
e) a ta mogata s félhaszna la sa nak cé lja t, 
f) a ta mogata s ido tartama t, félhaszna la sa nak hata ridéjé t, 
g) a ta mogata s réndélkézé sré bocsa ta sa nak mo dja t, félté téléit, ü témézé sé t, 
h) a bésza mola ssal, tova bba  az élléno rzé ssél kapcsolatos szaba lyokat, 
i) a jogosülatlanül igé nybé vétt ta mogata s jogko vétkézmé nyéit, visszafizété sé nék 
réndjé t,  
j) a ta mogata ssal kapcsolatos iratok, valamint a ta mogata s félhaszna la sa t ala ta maszto  
bizonylatok téljés ko rü  mégo rzé sé nék hata ridéjé t, 
k) a ta mogatott tévé kénysé g mégvalo sí ta sa ban ko zrémü ko do k bévona sa nak léhéto sé gé t, 
a ko zrémü ko do k a ltal mégvalo sí thato  tévé kénysé gékét, 
l) a ta mogata s nyü jta sa hoz szü ksé gés adatok é s az azokban béko vétkézo  va ltoza sok 
ta mogato  félé  to rté no  béjélénté sé nék ko télézéttsé gé t,  
m) a ta mogata si szérzo dé sto l valo  éla lla s, félmonda s okait, valamint a ta mogata s 
visszavona sa nak okait. 
 
(3) A ta mogata s csak a ké pvisélo -téstü léti do nté sbén é s az az alapja n ko to tt szérzo dé sbén 

mégjélo lt cé lra haszna lhato  fél. 
 
(4)A ta mogata s élté ro  cé lra to rté no  félhaszna la sa csak akkor léhétsé gés, ha a do nté shozo  
ahhoz hozza ja rül é s a ta mogata si szérzo dé st a szérzo do  félék énnék mégfélélo én 
mo dosí tja k. 
 
8. A támogatással történő elszámolás 

10.§ (1) A civil szérvézét a ta mogata s félhaszna la sa ro l a ta rgyé vét ko véto  é v fébrüa r 15-
ig ko télés élsza molni. A pénzügyi élszámoláshoz szakmai és pénzügyi bészámolót kéll 
méllékélni. 

(2) A bényü jtott sza mla kro l a 3. méllé klét szérinti bizonylato sszésí to t kéll ké szí téni. A 
ta mogata s félhaszna la sa hoz kapcsolo do  sza mla érédéti pé lda nya ra ra  kéll vézétni, hogy 
„„….Ft   a    – Balatonma riafü rdo  Ko zsé g  Ö nkorma nyzata val ko to tt szérzo dé s térhé ré 
élsza molva”, majd él kéll la tni a civil szérvézét ké pvisélété ré jogosült szémé ly ala í ra sa val., 
da tümmal. A sza mla kat ézt ko véto én lé kéll ma solni, majd a ma solatra ra  kéll vézétni, hogy 
„A ma solat az érédétivél mindénbén mégégyézik”, valamint él kéll la tni a ké pvisélo  
ala í ra sa val, da tümmal. 
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(3) Aménnyibén a támogatott határidőré a szakmai és pénzügyi bészámoló bényújtási 
kötélézéttségénék ném tész élégét, úgy kötélés a támogatás téljés összégét a mindénkor 
érvényés, a támogatás átvétélét kövétő naptól számított jégybanki alapkamat mértékénék 
mégfélélő összégbén a tárgyévét kövétő évbén, a képvisélő-téstülét élszámolást 
félülvizsgáló döntésébén élőírt határidőig, dé légkésőbb tárgy évét kövétő év április 1. 
napjáig visszafizétni. 

(4) Aménnyibén a támogatott pénzügyi élszámolásából az állapítható még, hogy a 
támogatást ném réndéltétésszérűén használták fél, úgy a támogatott kötélés a támogatás 
ném réndéltétésszérűén félhasznált részét a mindénkor érvényés, a támogatás 
félhasználására nyitva álló határidőt kövétő naptól – tárgy év décémbér 1. napjától – 
számított jégybanki alapkamat mértékénék mégfélélő összégbén a tárgyévét kövétő 
évbén, a képvisélő-téstülét élszámolást félülvizsgáló döntésébén élő írt határidőig, dé 
légkésőbb tárgy évét kövétő év április 1. napjáig visszafizétni.  

(5) Aménnyibén a támogatás odaítélését kövétőén mégállapítást nyér, hogy a támogatott 
ném jogosült a támogatás igénybévétéléré, úgy a (3) békézdés réndélkézéséi szérint kéll 
éljárni. 

(6) Aménnyibén a támogatott a számára odaítélt támogatást égészbén vagy részbén ném 
kívánja félhasználni, úgy ézt a szándékát kötélés a támogatónak béjélénténi és a 
támogatási szérződés módosítását kézdéményézni. Ebbén az ésétbén a támogatott a fél 
ném használt támogatás összégét a támogatási szérződés módosítását kövétő 15 napon 
bélül, dé légkésőbb a támogatás félhasználására élő írt határidőig kötélés kamatméntesen 
visszafizetni. 

11.§  (1) A pénzügyi bészámoló a pénzügyi élszámolás szövégés részlétézésé, 
magyarázata, mélybén ki kéll térni a támogatott működés, tévékénység, program, 
réndézvény téljés költségvonzatának ismértétéséré, a réndélkézésré álló önérő 
részlétézéséré, valamint a támogatás félhasználására. 

(2) A szakmai bészámoló tartalmazza a támogatási szérződésbén vállalt kötélézéttség 
téljésítéséről szóló értékélést, az élért érédményékét. 

(3) A szakmai bészámolót az alábbi élémékkél kéll élkészíténi: 

a) A szérvézét mégnévézésé, címé (székhély, téléfon, intérnétés oldal, é-mail cím), 
vézétőjénék névé, élérhétőségé (különös tékintéttél, ha változás történt a fénti 
adatokban). 

b) A szérvézét fő tévékénységénék mégnévézésé. 

c) Az önkormányzati támogatás a tárgyévét mégélőző évi és tárgyévi mértéké a 
támogatást igénybé vévő szérvézét évés költségvétéséhéz viszonyítva. 
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d) A támogatott tévékénység, program végréhajtásának érédményé, – aménnyibén még 
ném, vagy részbén valósült még – eddigi tapasztalatai, téljésíthétőségénék léhétőségéi. A 
mégjélölt célokat sikérült-é a várakozásoknak mégfélélőén téljésíténi, és éhhéz 
ménnyibén járült hozzá az önkormányzat támogatása. 

é) A támogatott tévékénység, program közvétlén résztvévőinék száma, és az összes 
érintétt bécsült száma. 

f) A támogatott tévékénység/ program jéllégé (szűk közösségét érint, a lakosság szélés 
rétégét érinti, a község égészét érinti, több télépülést is érint, stb.). 
g) A támogatott tévékénység/program égyszéri, vagy több évbén is mégismétélhétő, 
mégvalósítható. 
h) Jövőbéni térvék, célok rövid léírása, azok mégvalósításának léhétőségéi. (Milyén saját, 
pályázati és égyéb források állnak jélénlég és élőréláthatóan a jövőbén réndélkézésré). 
i) Egyéb tapasztalatok, véléményék, fontosnak tartott információk. 

9. Záró rendelkezések 

12. § A réndélét kihirdétését kövétő napon lép hatályba. 
 
 
 

Galácz György                     Méstyán Valéria 
polgárméstér                         címzétés főjégyző 

 
 
 

A réndélét kihirdétvé: 2018. okto bér 19. 
 
Méstya n Valé ria 
cí mzétés fo jégyzo   
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1. méllé klét a 23/2018.(X.19.) o nkorma nyzati réndéléthéz 
 

P Á L Y Á Z A T I     A DA T L AP 
 

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 
 

….. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 
 

1.) A pa lya zo  szérvézét 
Névé:__________________________________________________________________________ 
Cí mé:__________________________________________________________________________ 
       

 2.)  Félélo s vézéto  mégnévézé sé:________________________________________________ 
Cí mé:__________________________________________________________________________ 
Téléfon, é-mail:________________________________________________________________ 
 

3.) A szérvézét 
 -  bí ro sa gi béjégyzé sé nék da tüma,sza ma:__________________________________ 
-   ado sza ma__________________________________________________________________ 
-   banksza mlasza ma_________________________________________________________ 
 

4.) Egyésü lét ésété n tagjainak sza ma: _________________________________________ 
- a tagok korcsoport szérinti mégoszla sa: 
14- é v alatti:___________________________________________________________________ 
14-18 é v ko zo tti______________________________________________________________         
18-34 é v ko zo tti:_____________________________________________________________                
35-65 é v ko zo tti:______________________________________________________________ 
65 é v félétti:___________________________________________________________________ 
 

5.)  Az igé nyélt ta mogata s o sszégé:__________________________Ft 
 

6.)  Ko télézo  méllé kléték: 
a) a szérvézét alapszaba lya nak/ alapí to  okirata nak ma solata: 
b) nyilatkozat az é rintéttsé g é s az o sszéfé rhététlénsé g fénna lla sa ro l vagy annak 
hia nya ro l 
c) az élo zo  é vi mü ko dé si mütato sza mok ismértété sé, 
d) a ta rgyé vi térvézétt ko ltsé gvété s a bévé télék é s kiada sok bémütata sa val 
      ( kü lo n mégjélo lvé a bévé télné l az igé nyélt o nkorma nyzati ta mogata s o sszégé t) 
é) a ta rgyé véi szakmai tévé kénysé g ismértété sé t 
f)   ro vid szakmai é rté kélé s, mélynék tartalmaznia kéll: 
   -      a szérvézét va llalt cé ljainak, tévé kénysé gé nék ismértété sé t, 
   -      az élo zo  é v münka ja nak bémütata st é s ro vid szakmai é rté kélé st 
   -      a szérvézét o nkorma nyzattal valo  égyü ttmü ko dé sé nék forma it. 
 
 
Balatonma riafü rdo , ………………….. 
 
         --------------------------------- 
     P.H.     Pa lya zo  ala í ra sa 
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2. méllé klét a 23/2018.(X.19.) o nkorma nyzati réndéléthéz 

 
NYILATKOZAT 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 

hiányáról 
 
 

Pa lya zo  szérvézét névé: 
Szé khélyé: 
Félélo s vézéto  névé: 
Nyilva ntarta sba vé téli okirat sza ma: 
Nyilva ntarta sba vévo  szérv mégnévézé sé: 
__________________________________________________________________________  
 
Kijéléntém, hogy a pa lya zo ké nt mégjélo lt szérvézéttél szémbén a ko zpé nzékbo l nyü jtott 
ta mogata sok a tla thato sa ga ro l szo lo  2007.é vi CLXXXI. to rvé ny (Knyt.) 
 
6. § (1) békézdé sé szérinti o sszéfé rhététlénsé g 
1. ném a ll fénn vagy 
2. fénna ll az …. pont alapja n 
( ala hü za ssal jélo léndo ) 
 
8. § (1) békézdé sé szérinti é rintéttsé g 
1. ném a ll fénn vagy 
2. fénn a ll az …pont alapja n 
(ala hü za ssal jélo léndo  ) 
 
Az o sszéfé rhététlénsé g vagy az é rintéttsé g alapja ül szolga lo  ko rü lmé ny léí ra sa: 
Kijéléntém, hogy az o sszéfé rhététlénsé g mégszü ntété sé ré az ala bbiak szérinti 
inté zkédtém: 
Kijéléntém, hogy az é rintéttsé g ko zzé té télé t kü lo n ü rlap csatola sa val kézdémé nyéztém: 
 
 
Balatonma riafü rdo , 20…. 
 

 
 
 
 
 

ala í ra s 
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3. méllé klét 23/2018.(X.19.) o nkorma nyzati réndéléthéz 
 

20…. évi támogatások elszámolása 
 
Támogatott szervezet megnevezése, címe: 

 
Támogató megnevezése: ………………………… Ko zsé g Ö nkorma nyzata 

 

TÁMOGATÁSOK ÖSSZEGE KIADÁSOK ÖSSZEGE 

………………..  Ft ………………..  Ft 

Sorszám Számla száma Megnevezés Kifizetett 
összeg 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Da tüm:                                                                                              ala í ra s 

 


