
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében elkülönített civil 
keretéből történő támogatás igénylésére 

1. A civil keretből történő támogatás célja  
 

A támogatás célja a helyi civil társadalom erősítése, a Dombóváron működő civil 
szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a programjaihoz és projektjeihez 
történő pénzbeli hozzájárulás, tevékenységük nyilvánosságának, közismertebbé 
tételének elősegítése és társadalmi hasznosságának kommunikációja.  
 
2. A támogatás mértéke és forrása 

 
A támogatás forrása Dombóvár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében 
a civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg (civil keret). 
 
3. A támogatási célok 
  
A civil keretből kulturális, természet- és környezetvédelmi, érdekvédelmi és közéleti, 
valamint a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését szolgáló célok 
megvalósításához kapcsolódó, 2020. évi nyilvános, közérdeklődésre számot 
dombóvári programok, projektek költségeinek finanszírozásához igényelhetnek 
támogatást pályázat útján civil szervezetek a 4. pontban foglaltak szerint. 
 
4.  A támogatható szervezetek köre és a támogatási feltételek 

 
4.1.  A civil keretből az alábbi civil szervezetek részesíthetők támogatásban: 
 
A 4.2. pont szerinti szervezetek kivételével a bíróság által jogerősen nyilvántartásba 
vett dombóvári székhelyű, valamint a Dombóváron kívüli székhellyel rendelkező azon 
civil szervezetek, amelyeknek Dombóváron igazoltan tagszervezete vagy csoportja 
működik, és azt tevékenységet, amelyre a támogatást igénylik Dombóváron, vagy 
dombóvári lakosok javára végzik, valamint vállalják a 4.3. pontban foglalt feltételek 
teljesítését. 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja 
értelmében civil szervezet: 

a) a civil társaság, 
b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a 

kölcsönös biztosító egyesület kivételével – 
c) - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány; 

 
 
 
 



 
4.2. A civil keretből nem részesíthető támogatásban az alábbi civil szervezet: 
 
a) A munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti célból létrehozott civil 

szervezet.  

b) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti 
kiemelten támogatott civil szervezet, valamint a Dombóvári Polgárőr Egyesület. 

c) Az a civil szervezet, amely az önkormányzat 2020. évi sportkeretéből 
támogatásban részesül. 

d) Az a civil szervezet, amelyek a pályázat benyújtásának határidejéig nem nyújtott be 
határidőben elszámolást bármely, korábban az Önkormányzattól kapott támogatás 
felhasználásáról, vagy az elszámolásban megtévesztő, illetve valótlan adatot 
szolgáltatott. 

e) Az a civil szervezet, amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) 
bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében 
foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint 
határidőben nem kezdeményezi. 

f) Az a civil szervezet, amelynek a pályázata a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kizárásra kerül. 

g) Az a civil szervezet, amely esetében a fenti pontokban foglaltakon kívül valamely 
külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 
minősülne. 

h) Az a civil szervezet, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek. 

i) Az a civil szervezet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
szerinti nem tett eleget a 2018. évi beszámolója letétbe helyezési kötelezettségének. 

j) Az a civil szervezet, amely a 7. pont szerinti benyújtási határidő után nyújtotta be 
pályázatát, vagy ha nem teljesíti a 6.1. pont szerinti hiánypótlást. 

 
4.3. A támogatás nyújtásának feltételéül szabott vállalások a pályázók felé 
 
A pályázónak vállalnia kell, hogy  
 
a) a támogatásból olyan programot szervez, illetve olyan projektet hajt végre, amely 

nyilvános, közérdeklődésre számot tartó,  

b) tevékenyen részt vesz a Dombóvári Civil Tanács által szervezett 2020. évi 
valamelyik civil rendezvényen, 

c)  a támogatás tényét a rendelkezésére álló kommunikációs csatornán nyilvánosságra 
hozza, 



 

d) a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal civil ügyekkel foglalkozó 
munkatársával folyamatosan kapcsolatot tart. 

 
5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke  
 
A támogatás a támogatottnak a támogatási szerződésben megjelölt, 2020. január 1. és 
2020. december 31. között keletkező költségeihez történő, vissza nem térítendő 
pénzbeli hozzájárulás.  
 
Az önkormányzat a támogatottak részére a civil keretből nyújtott támogatásból 
megvalósítani kívánt program, illetve projekt nyilvánosságának biztosítása érdekében 
a honlapján lehetőséget biztosít a programhoz, projekthez kapcsolódó események 
meghívóinak, valamint a programról, projektről szóló beszámolók közzétételére, 
továbbá arról tájékoztatást nyújt a vele kapcsolatban álló sajtótermékek részéré. 
 
6. Hiánypótlás 
 
6.1. Ha a pályázó a pályázati adatlapon megjelölt mellékleteket vagy azok egy részét 

nem csatolta a benyújtási határidőig, azokat 2020. február 21. 16.00 óráig 
pótolhatja. 

 
6.2. Az önkormányzat képviseletében eljáró hiánypótlás keretében a döntés 

előkészítésével összefüggésben további adatszolgáltatásra kérheti a pályázót a 
megvalósítani kívánt programmal, projekttel, illetve a megjelölt saját erő 
rendelkezésre állásával kapcsolatban. 

 
7.  A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 
 
A pályázat kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon nyújtható be, melyhez 
csatolni kell az adatlapon előírt mellékleteket. A kitöltött, aláírt pályázati adatlapot és 
az előírt mellékleteket papír alapon 2020. február 14-én (péntek) 12 óráig kell 
eljuttatni személyesen vagy postai úton a dombóvári Városházára (7200 Dombóvár, 
Szabadság utca 18.). Személyes benyújtás esetén az átvevő Kovács-Bodnár Adrienn 
ügyintéző. 



 
8. A pályázat elbírálásánál előnyt élvező szempont  
 
A bírálatnál azok a pályázatok élveznek előnyt, amelyek benyújtói vállalják, hogy az 
önkormányzati támogatáson felül saját forrásaikat is felhasználják a támogatott 
tevékenységek végrehajtására.  
 
9. Bővebb felvilágosítás 
 
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a 
kovacs.adrienn@dombovar.hu e-mail címen, vagy munkaidőben, a 74/564-579-as 
telefonszámon. 
 
10.  Szerződéskötés a támogatottal 
 
A pályázatok elbírálásáról és a civil keret felosztásáról a dombóvári képviselő-testület 
a 2020. februári rendes ülésén dönt a Dombóvári Civil Tanács javaslata alapján. A 
döntés alapján támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat támogatási 
szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának célját és határidejét, a 
támogatás teljesítésének módját, a támogatás felhasználása elszámolásának és az 
elszámolás ellenőrzése módját és határidejét. 
  
11. A támogatás folyósítása  
 
A támogatás folyósítására a támogatott bankszámlájára történő utalással kerül sor a 
támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint. 
 
12.  A támogatás elszámolása és a felhasználásának ellenőrzése  
 
A civil keretből támogatásban részesített szervezet a támogatás felhasználásról 
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásával köteles elszámolni a 
támogatási szerződésben foglaltak szerint 2021. január 31-ig. Amennyiben a 
támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az elszámolás 
teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető. Ha a támogatás teljes összege 
vagy annak egy része nem kerül felhasználásra, vagy a támogatott a támogatás 
felhasználásáról felszólításra sem számol el, köteles a támogatás nem fel nem használt, 
illetve teljes összegét a támogatási szerződésben meghatározott mértékű kamattal 
növelten visszafizetni az elszámolási határidőig. A támogatott által benyújtott szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást az Önkormányzati Hivatal kijelölt munkatársai 
ellenőrzik. Amennyiben az ellenőrzés eredménye alapján a szakmai javaslat szerint a 
támogatott a támogatást vagy annak egy részét nem a támogatási szerződés szerint 
használta fel, a civil tanácsnok előterjesztése alapján a visszafizetési kötelezettségről 
és a visszafizetendő összegről a képviselő-testület dönt. 
 
 
 



PÁLYÁZATI ADATLAP  

a Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi civil keretéből történő támogatás 
igényléséhez 

 

I.  A civil keretből igényelt támogatás felhasználásnak célja?  
(Adatlaponként csak egy jelölhető meg!) 
  

A. természet- és/vagy környezetvédelemi tevékenység  

B. érdekvédelmi és/vagy közéleti tevékenység 

C. a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése  

D. kulturális tevékenység 

II.   A pályázó hatályos alapadatai, elérhetőségei: 
 
A pályázó  
a) hivatalos neve: 

………......……………………………………….………….……………………… 
b) székhelye: 

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

c) postacíme (ha eltér a székhelyétől): 
……………………………………………………….………….………………. 

d) telefonszáma: 
…………………………………………………………………………………… 

e) e-mail és/vagy internet-címe: 
.……………………………………………………….………………………….. 

f) képviselőjének neve és elérhetőségei (vezetékes vagy mobiltelefon, e-mail): 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
  

III.  A pályázó egyéb adatai  
 

a) A bírósági nyilvántartási száma: ……………………………………………………. 

b) A bírósági bejegyzés éve és a bejegyző határozat száma: ………………………….. 

c) Bankszámlaszám: …………………………………………………………………… 

d) Adószáma: …………………………………………………………………………... 



IV.  A támogatás segítségével megvalósítandó nyilvános, közérdeklődésre számot 
tartó kiemelt program, illetve projekt  

1. A program, projekt neve: ………………………………………………………… 
2. A program, projekt, rövid leírása: 

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

3.  A program, projekt tervezett költségvetése: 
 

Tervezett kiadási tételek Teljes költség 
(Ft) 

Igényelt 
támogatás 

(Ft) 

Nem 
önkormányzati 
(saját) forrás 

(Ft) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Összesen: 

   

 

 

 

 

 



V. A támogatás segítségével megvalósítandó egyéb program(ok), projekt(ek)  
(Tetszőleges számú ilyen lehetséges. Az oldal szükség szerint másolható!)  

1. A program, projekt neve: 
……………………………………………………………....................................... 
……………………………………………………………………………………… 

2. A program, projekt rövid leírása: 
……………………………………………………...……………………………….
………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

3. A program, projekt tervezett költségvetése: 
 

Tervezett kiadási tételek Teljes költség 
(Ft) 

Igényelt 
támogatás 

(Ft) 

Nem 
önkormányzati 
(saját) forrás 

(Ft) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Összesen: 

   

 

 



VI.  A pályázat pénzügyi összesítése  
 

1. Az igényelt támogatás összesen: …………………………………..……… Ft 
 

2.  Az önkormányzati támogatáson kívüli forrás (saját erő) összege összesen: 
………………..….… Ft 
  

VII.  Részvétel a Dombóvári Civil Tanács 2020. évi rendezvényein 
(Annak rövid bemutatása, hogy a pályázó miként kíván részt venni a Civil Fesztiválon 
vagy a Civil Családi Napon.) 

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

VIII.   A pályázat kötelező mellékletei 
 

1. számú melléklet: Banki aláírási karton vagy bankszámlakivonat másolata  

2. számú melléklet: A 2020. évi tevékenységi terv (esemény napja, neve, helyszíne) 

3. számú melléklet: Nyilatkozat összeférhetetlenségről és/vagy érintettségről  

4. számú melléklet: Közzétételi kérelem   

5. számú melléklet: Elnökségi határozat a pályázat tartalmának és benyújtásának 
jóváhagyásáról 

6. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

7. számú melléklet: A létesítő okirat másolata 

 

………….., 2020. ……………… 

ph. 

 

 …………………………….  

képviselő cégszerű aláírása 

 



3. számú melléklet 

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

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Pályázó neve: 

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      

  2. fennáll az …pont alapján 

 – 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség  

1. nem áll fenn    

  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.  

 

Kelt: ……………………………, ……………………………..  

Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 

 



4. számú melléklet 
  

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

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről  
 

A Pályázó neve: 

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!) 

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 

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. 

 

Kelt: ……………………………, ……………………………..  

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. számú melléklet 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

  

Alulírott ………………………. (a civil szervezet képviselője) 
……………………………………… (a civil szervezet megnevezése) képviseletében 
kijelentem, hogy az általam képviselt civil szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti feltételeknek 
megfelel és átlátható szervezetnek minősül. 

 

Dombóvár, 2020. ……………………… 

 

 

………………………….. 

civil szervezet képviselője 

 


