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Képviselő-testülete 
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1000-2/2008.        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. 

 
Napirend: Pályázati kiírás a sportegyesületek és civil szervezetek 2008. évi 
önkormányzati támogatására 
 

45/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva  az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi 
szervezetek és sportegyesületek támogatására a melléklet szerinti 
pályázati kiírást és adatlapot jóváhagyja. A pályázati kiírásra a 
költségvetés elfogadását követően kerül sor. 

 
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi 

szervezetek és sportegyesületek támogatásának melléklet szerinti 
szabályzatát jóváhagyja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban 

foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
K.m.f. 

 
 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. Dr. Németh Mónika s.k. 
  polgármester jegyző         
 
         
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2008. február 1. 
 
 
Darányi Erika 
 jkv. 
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PÁLYÁZATI  ADATLAP 

sportegyesületek és civil szervezetek 2008. évi önkormányzati támogatásának 
igényléséhez 

 
 

1. A pályázó szervezet, egyesület:  

1.1. Neve:  

 

1.2. Címe:  2740 Abony 

 Utca/tér, házszám:  

 Telefon:  Fax:  

1.3. Levelezési cím: (csak akkor kell kitölteni, ha az egyesület, szervezet  címével nem azonos) 

 2740 Abony 

 Utca/tér, házszám:  

1.4. Bejegyzés száma: 

1.5. Bankszámla 

száma: 

 

 

2. A pályázó szervezet, egyesület képviselője: 

2.1.  Neve:  

2.2. Címe: 2740 Abony 

 Utca/tér, házszám:  

 Telefon:  Fax:  

                 Kérjük csatolni a képviseletre feljogosító okiratot vagy aláírási címpéldányt! 

3. A pályázó szervezetről, egyesületről: 

3.1. A szervezet, egyesület taglétszáma: 

3.2. Rendszeres összejövetel, foglalkozás, edzés:  

  van  nincs  

 Ha igen, gyakorisága: 

3.3. Utánpótlás neveléssel foglalkozik-e?    

                                igen                           nem  

3.4. A szervezet, egyesület hány éve működik? 

3.4. A szervezet, egyesület fizet-e terembérleti díjat? 

  igen  nem  

 Ha igen, összege: 

4. A szervezet, egyesület 2007-ben folytatott tevékenységéről: 

4.1. A 2007-ben megvalósult programok, elért eredmények felsorolása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A szervezet, egyesület támogatási összege: 

5.1. A 2007-ben kapott támogatás 

összege 

                                           Ft 

5.2. 2008-ban igényelt támogatás 

összege 

                                           Ft 
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5.3. A támogatást milyen célra kívánja felhasználni 

(A pályázat mellékleteként csatolható a részletes program, tevékenység ismertetése.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nyilatkozat   

 

Alulírott, a szervezet, egyesület képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

köztartozásunk nincs.  

 

 

 

___________________________________ 

                                                                          szervezet, egyesület vezetőjének aláírása 

 

 

Abony, 2008. _________________ 

 

___________________________________ 

                                                                           szervezet, egyesület vezetőjének aláírása  
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Városi Önkormányzat                
 
Képviselő-testülete 
H-2740 Abony 
Kossuth tér 1. 

 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
sportegyesületek és civil szervezetek 2008. évi önkormányzati támogatására 

 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a jogi személyiséggel 
rendelkező abonyi sportegyesületek és civil szervezetek részére a 2008. évi 
önkormányzati támogatás igénylésére.  
 
Pályázatot a jogi személyiséggel rendelkező abonyi sportegyesületek valamint a kulturális 
és közművelődési tevékenységet ellátó civil szervezetek kizárólag a pályázati kiírás 
mellékletét képező pályázati adatlapon nyújthatnak be, amely beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető Abony város honlapjáról.  
 
A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15. nap.  
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztálya.  
 
Pályázni a különböző versenyeken történő részvételre, útiköltségre, versenybírói, 
játékvezetői költségek (díjak), illetve az egyesület, civil szervezet működési költségeinek 
támogatásra lehet.  
A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatott célt, az egyesület, szervezet bemutatását, 
tevékenységét, az elért eredményeket. 
A pályázathoz mellékelni kell a megelőző év – amennyiben ez még nem áll rendelkezésre 
– a megelőző 2. év számviteli beszámolóját. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő első Oktatási, Sport és 
Kulturális Bizottság ülésének időpontja.  
Az egyesületek és civil szervezetek támogatási keretösszegét Abony Város Önkormányzat 
költségvetési rendelete tartalmazza. A támogatás elosztásáról az Oktatási, Sport és 
Kulturális Bizottság fog dönteni. A döntésről a bizottság tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
illetve minden pályázó írásban értesítést kap. 
 
 
Abony, 2008. január 31.  
 
 
 

                                                           Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. 
                                                                                             polgármester      
 

Telefon/Fax: (53) 360-010 
Telefon: (53) 361-571 
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Városi Önkormányzat                
 
Képviselő-testülete 
H-2740 Abony 
Kossuth tér 1. 

 
SZABÁLYZAT  

a sportegyesületek és civil szervezetek 2008. évi önkormányzati 
támogatásának elosztásáról 

 
1. A szabályzat hatálya kiterjed azon civil és társadalmi szervezetek, egyesületek 

körére, melyek 
 bejegyzett székhelye Abony város közigazgatási területén van, vagy 
 bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a város közigazgatási területén 

önálló szervezeti egységgel rendelkezik.  
 
2. A szabályzat hatálya nem terjed ki pártokra, munkaadói, illetve munkavállalói 

szervezetekre.  
 
3. A sportegyesületek és civil szervezetek támogatására a Képviselő-testület a 

költségvetés elfogadását követően pályázatot ír ki. A pályázatok benyújtási 
határideje a megjelenést követő 15. nap, helye: Polgármesteri Hivatal.   

 
4. A pályázat közzététele az adott év költségvetésének elfogadása után az Abonyi 

Napló c. helyi lapban, a Kincskereső hirdetési újságban és Abony város honlapján 
történik.  

   
5. A sportegyesületek és civil szervezetek támogatásának meghatározott 

keretösszegéből 10 %-os tartalékalapot kell képezni, amely a szabadidősport, az 
eredményességi támogatás, valamint előre nem látható egyéb kiadások fedezetére 
szolgálhat.  
A tartalékalapból igényelhető támogatásra az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
2008. szeptember 15-ig pályázatot ír ki. A tartalékalapból igényelhető támogatás 
elbírálása a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. 

 
6. A támogatás főbb elosztási elvei:  
 a sportegyesület, civil szervezet hány éve működik, 
 a sportegyesületnek, civil szervezetnek hány tagja van, mennyi az igazolt, 

tagdíjat fizető tagok száma,  
 utazási igény (km, költség, résztvevők tervezett létszáma, közlekedési eszköz),  
 versenyen való részvétel (fő), bajnoki mérkőzések száma (egy idényben) 
 teremhasználat díjat fizetnek-e, ennek összege.  

 
7. A támogatás 50 %-át 2008. április 30-ig, a következő felét 2008. szeptember 30-ig 

kell a szervezetnek átutalni.  
 
 
 
 
 
 
 

Telefon/Fax: (53) 360-010 
Telefon: (53) 361-571 
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8. A támogatás nem fordítható 
 politikai célok megvalósítására,  
 a szervezet, egyesület alapszabályában meghatározott céloktól eltérő 

tevékenységre, 
 harmadik személy által történő felhasználásra, 
 személyi jellegű juttatásra, kivétel versenybírói, játékvezetői költség (díj) 
 étkeztetésre, és reprezentációs költségekre.     

 
9. A támogatás összegéről, a meghatározott célról külön megállapodás készül, amely 

tartalmazza azt is, hogy a támogatott köteles a támogatást a meghatározott célra 
költeni, azt számlával igazolni. A megállapodást az Önkormányzat nevében a 
polgármester írja alá.  

 
10. A támogatott köteles az elszámolást a tárgyévet követő január 15-ig megtenni.  

 
 
 
Abony, 2008. január 31.  
 
 
 

                                                           Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. 
                                                                                             polgármester      
 
 

 


