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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Humán Bizottsága  
2018. évi Ifjúsági Keretére 

 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a …/2018. 
(III.26.) határozata értelmében pályázatot hirdet az ifjúsági korosztály számára elérhető 
programok, rendezvények szervezésére és lebonyolítására.  
 

1. A támogatás nyújtásának alapelvei 

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizottságának az Ifjúsági 

Keretből adott támogatása pályázat kiírása útján történik. 

- Az Ifjúsági Keretből csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak 

maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet 

csatolja ahhoz. 

- A támogatások vonatkozásában a döntéshozó Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága. 

- A szekszárdi székhelyű ifjúsági egyesületek és civil szervezetek ifjúsági rendezvények 

szervezésének pénzügyi támogatása 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet, 

 a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson 
kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017.(II.8.) önkormányzati 
rendelet, továbbá 

 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény előírásainak megfelelően történik. 

 

2. Pályázat célja 

A pályázat általános célja, hogy Szekszárd városában a helyi igényekre alapozva az 

ifjúsági korosztályt megcélzó programok, rendezvények, kezdeményezések 

valósuljanak meg, amelyek elősegítik, hogy minél szélesebb körben a fiatalok 

kulturáltan, hasznosan tudják a szabadidejüket eltölteni. 

Pályázati kategóriák: 

- Fiatalok egészséges életmódra nevelése 

- Szünidei szabadidős programok 

- Pályakezdés, beilleszkedés segítése 
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- Hátrányos helyzetű fiatalok segítése 

- Önkormányzati munkába történő eredményes bekapcsolódás 

- Nemzetközi kapcsolatok építése 

- Szekszárdra vonatkozó fontos ismeretek elsajátítása 

- „Családok éve” programhoz kapcsolódva szabadidős családi programok szervezése  

 
3. Rendelkezésre álló keretösszeg 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2.700.000,- Ft, azaz 

kettőmillió-hétszázezer forint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Humán Bizottsága 26/2017 (III.5.) határozata értelmében az Ifjúsági 

Kerete terhére. (Részletes leírást a Pályázati Útmutató tartalmaz) 

4. Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája 

Az igényelhető támogatási összeg minimum 50.000,- Ft és maximum 200.000,- Ft. A 

Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %. A támogatás formája vissza 

nem térítendő támogatás. 

5. Támogatás mértéke  

A támogatás mértéke maximum a pályázat elszámolható összes költségének 90%-a 

lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%. A 

saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell 

rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes) munka 

forintosított értékével.  

Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás. 

 

6. Támogatás folyósítása 

A támogatás folyósítása egy összegben, utófinanszírozás formájában történik. Az 

Önkormányzat a támogatási összeget a támogatási megállapodás mindkét fél által 

történő aláírását követően utalja át. 

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a pályázat megvalósításához 

kapcsolódó események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg és a saját forrás 

felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi 

teljesítésének a támogatási időszakon belül kell megtörténnie.  

 
7. Támogatási időszak 

A Pályázó a pályázatban megjelölt, 2018. április 1. és 2019. március 31. közé eső 

időszak. 

8. Beadható pályázatok száma 

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
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9. Pályázók köre 

9.1 Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek 

nyújthatnak be pályázatot: 

- szekszárdi székhellyel rendelkező ifjúsági egyesületek 

- szekszárdi székhelyű civil szervezetek 

- szekszárdi székhelyű köznevelési intézmények 

 

9.2 Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó: 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
6. § (1) bekezdés alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban: 

a. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy 
döntéshozó, 

b. a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c. az a.-b. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d. az a.-c. pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság 
e. olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy 

szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan 
szervezeti egysége, amelyben az a.-c. pont alá tartozó személy vezető 
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 
tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet 
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f. az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel 
rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 

f a) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást 
kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal 
f b) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított 
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson 
g. akinek a részvételéből való kizártságának tényét e törvény 13§ alapján a 

honlapon közzétették. 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (4) bekezdése alapján nem 
részesülhet támogatásban az, akinek esedékessé vált és még meg nem fizetett 
adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) van. 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közpénzek 
felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források 
átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) 
bekezdése alapján két éven keresztül nem részesülhet támogatásban, illetve a 
folyósított támogatás visszafizetésére kell kötelezni azt a támogatottat, amely 
a) az önkormányzathoz benyújtott pályázati dokumentációban, eseti kérelemben valótlan 

adatot szolgáltat 

b) az önkormányzati támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól 

részben vagy egészében eltérő módon használja fel, 
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c) támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidősben teljesítette.  

Korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a 
támogatás felhasználásával kapcsolatban. 
 
A támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésre, továbbá 
azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik. 
 

10. Pályázat benyújtásának módja és helye 

Módja:  

- a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan kitöltött 
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága 

részére címezve  
- személyesen, vagy postai úton, 
- zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani, 
- a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhívás címét, a pályázó nevét 

és címét, 
- a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, 
- a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. 
 
Helye:  

- Személyesen: Szekszárd, Béla király tér 8. (Humán Osztály, 5. számú iroda) 
- Postai úton:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

 
11. Pályázatok benyújtásának határideje 

 
2018. április 27. 12.00 óra 

 

12. A pályázat közzétételének ideje:  

A pályázati kiírás az arról szóló döntést követően kerül közzétételre. 
 

13. A pályázat közzétételének helye:  

- Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 Szekszárd Béla király tér 
8.) Ügyfélszolgálati irodáján, 

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján 
(www.szekszard.hu),  

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltató lapjában (Szekszárdi 
Vasárnap),  

 
14. Lebonyolító 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  
Humánszolgáltatási Igazgatóság 

Humán Osztály 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens 

http://www.szekszard.hu/
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Tel: 74/504-175; 20/261-80-53 
e-mail: sipos.gergo@szekszard.hu 

15. Pályázat érvényességének vizsgálata 
 

Önkormányzati támogatásban csak az részesülhet, akinek nincs köztartozása, illetve az 
önkormányzattól korábban kapott támogatás felhasználásáról elszámolt, az 
önkormányzat felé egyéb tartozása nincs, valamint azok a szekszárdi székhelyű civil 
szervezetek, önszerveződő közösségek, amelyeket a Tolna Megyei Civil Információs 
Centrum nyilvántartásba vett.  

 
Pályázati adatlap: 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell jelen kiírás és a Pályázati adatlapban meghatározott 
adatokat, az alábbiak szerint: 

a. a pályázó szervezet nevét 
b. a pályázat pontos címét 
c. a pályázó szervezet alapításának időpontját 
d. a pályázó szervezet adószámát, adóazonosítóját 
e. a nyilvántartásba vételi okirat számát 
f. a pályázó szervezet számlavezető pénzintézetének nevét 
g. a pályázó szervezet számlaszámát 
h. Tolna Megyei Civil Információs Centrum nyilvántartási számát (CIC szám) 
i. a pályázó szervezet székhelyét és postai címét (megye, irányítószám, helység, 

utca, házszám, telefon) 
j. a pályázó szervezet vezetőjének és kapcsolattartójának nevét, beosztását, 

telefonszámát, e-mail címét 
k. a pályázat célterületének megjelölését 
l. a pályázó szervezet bemutatását 
m. Korábbi szakmai tapasztalatok, eredmények Szekszárd Város Ifjúsági életében 

betöltött szerepének ismertetését 
n. a tevékenység, rendezvény helyszínét 
o. a pályázati munka időpontját (kezdetét és végét) 
p. a pályázati tevékenység részletes leírását 
q. a pályázat céljainak és a célcsoport ismertetése 
r. a programban közvetlenül/közvetetten elérni kívánt létszámadatokat 
s. a program/projekt szervezőinek létszámadatait 
t. a tevékenység, rendezvény várható eredményét 
u. pályázat pénzügyi elemeinek kimutatását (adatlap 1. számú melléklet excel 

tábla) 
v. A program/projekt megvalósításához szükséges egyéb források megnevezését 

 
16. Kötelezően csatolandó mellékletek: 

Ebben a pontban ellenőrzési lista formájában fel van sorolva a pályázathoz benyújtandó 
mellékletek köre. Valamely mellékletnek a Támogatási szerződéshez való ismételt 
csatolása akkor szükséges, ha a benyújtását követően annak tartalmát érintő változás 
következik be. 
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- Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról. (Pályázati adatlap 2. számú melléklet) 
- A támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem 

kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a cél megvalósításához, 
ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell. (Pályázati adatlap 2. számú 
melléklet) 

- A támogatást kérő nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok 
kezeléséhez, valamint Szekszárd város hivatalos weblapján történő közzétételéhez 
hozzájárul. (Pályázati adatlap 2. számú melléklet) 

- Természetes személy nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatban foglalt 
személyes adatainak a pályázatával vagy a támogatási kérelmével összefüggésben 
történő kezeléséhez. (Pályázati adatlap 2. számú melléklet) 

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó köztartozással, illetve Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata felé adó- és egyéb tartozással nem rendelkezik, valamint az 
önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt. (Pályázati adatlap 2. számú 
melléklet) 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló 
nyilatkozatot (Pályázati adatlap 3. sz. melléklet), 

- közzétételi kérelmet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről (4. sz. melléklet), 

- átláthatósági nyilatkozatot - Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont a) alpontjában meghatározott átlátható szervezet részére. (Pályázati 
adatlap 5. sz. melléklet), 

- átláthatósági nyilatkozatot – Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont c) alpontjában meghatározott átlátható szervezet részére (Pályázati 
adatlap 6. sz. melléklet). 

 
17.  Hiánypótlás 

Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent előírt dokumentumok 
nem, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra azok pótlására a pályázónak egy 
alkalommal hiánypótlás keretében van lehetősége, kivéve a rögzített eseteket. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt 
módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem 
lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe, és a pályázat 
elutasításra kerül.  

Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a pályázó nem teljesíti teljes körűen, az a 
támogatás iránti pályázat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye. 

18. A pályázat elbírálásának módja:  

A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága dönt. 
A pályázónak a jelen pályázati kiírásnak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet 
a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Amennyiben egy adott kritérium 
vizsgálata során megállapítható, hogy a pályázó vagy a pályázat annak nem felel meg, és 
az alátámasztó dokumentumok a jogszabálynak, a kiírásnak meghatározottaknak 
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megfelelően benyújtásra kerültek, hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül elutasítható a 
pályázat. 

 
19. A pályázat elbírálásának határideje:  

A pályázatok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága dönt a pályázat benyújtásának határidejétől számított 30 napon belül. 

 
20. Pályázók döntést követő kiértesítése 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága döntését 
követően a lebonyolító Humán Osztály 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a 
pályázat elbírálásáról és az eredményeket közzé teszi a  www.szekszard.hu honlapon. 
 

Eredményhirdetés várható időpontja: 2018. június 8. 
 
21. Szerződéskötés 

A Kedvezményezettel a támogatási megállapodáshoz megkötéséhez szükséges 
valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási megállapodást az 
Önkormányzat köti meg, melyet a Humán Osztály koordinál.  
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatási megállapodás a támogatásról szóló 
értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó 
mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.  
(Támogatási megállapodás megkötésével kapcsolatos további részletes információt a 
Pályázati Útmutató tartalmazza) 
 
22. Támogatás elszámolása és ellenőrzése 

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt 
befejezését követő 30 nap (ami nem lehet későbbi, mint 2019. április 30.) 
(Az elszámolás menetét és ellenőrzését részletesen a Pályázati Útmutató tartalmazza.) 
 
23. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:    

a) Pályázati kiírás, valamint annak mellékletei átvehetők Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodáján (7100 Szekszárd, Béla 
király  tér 8.) 2018. március 27-től, 2018. április 27-ig. 

A Humán Bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázótól visszavonja a támogatást, 
amennyiben azt nem a pályázatban leírt célokra használja fel, illetőleg a támogatással nem 
számol el.  
 
Szekszárd 2018. március 26. 
 
 
                                                                          Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
                    Humán Bizottsága 
 

http://www.szekszard.hu/

