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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2010. (II. 25.) sz. határozatában döntött 
a nem költségvetési szervek támogatás pályázati felhívása és a támogatási igény benyújtása 
szempontrendszeréről. A 2010. évi pályázati felhívás és a pályázati támogatás elbírálásának, 
elszámolásának tapasztalata szerint a pályázati felhívás és támogatási kérelem benyújtása 
rendszere a gyakorlatban jól működött, ezért a 2012. évi pályázati felhívás szempontrendszere 
is kidolgozásra került a melléklet szerint. Az előterjesztés 1. sz. mellékletében szerepel a 
„pályázat társadalmi szervezetek támogatására” felhívás, a 2. sz. melléklet „támogatási 
kérelem” társadalmi szervezetek részére. A támogatási kérelem benyújtása határideje 2012. 
január 15. napja. 
 
A 2009. és a 2010. évben a benyújtott pályázatokban szereplő szervezetek támogatása a 
bizottsági elnökökből és a FIDESZ frakcióvezetőből álló munkacsoport tett javaslatot.  
 
Javasolom, hogy a 2012. évi pályázatra beérkező kérelmek alapján a támogatásokra – az 
elmúlt évhez hasonlóan – a bizottsági elnökök és Kupás Tamás Levente alpolgármester 
részvételével létrehozott munkacsoport készítsen javaslatot a támogatás keretösszegének 
felosztásáról, a beérkezett kérelmek alapján.  
 
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport bizottság megtárgyalta, az elnök 
szóban terjesztik elő véleményüket. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági 
és sportbizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a nem költségvetési szervek 
támogatására 2012. évre kiírt pályázati felhívást. 
 

1.) A képviselő-testület a nem költségvetési szervek támogatására az előterjesztés 1. 
sz. mellékletében szereplő tartalommal és feltételekkel pályázatot ír ki. 

2.) A Képviselő-testület elfogadja a 2. sz. mellékletben szereplő támogatási kérelem 
adatlapot, és egyben felkéri a polgármestert, hogy az adatlaphoz való hozzáférésről 
intézkedjen. 

3.) A képviselő-testület felkéri a bizottsági elnököket és Kupás Tamás Levente 
alpolgármestert, hogy a beérkező támogatási kérelmek alapján készítsen javaslatot 
a nem költségvetési szervek keret-összegének felosztására. 
 

Felelős:  Polics József polgármester 
  Kupás Tamás Levente alpolgármester 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
Komló, 2011. november 15. 
 

   Polics József 
   polgármester 
 

 



1. sz. melléklet 
 

Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
társadalmi szervezetek támogatására. A pályázatot a jelen kiíráshoz 
mellékelt adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy 
A/4-es oldal terjedelemben a szervezet tevékenységéről szóló 2011. évi 
rövid beszámolót, valamint a 2012. évi program tervezetét, különös 
tekintettel a jelen pályázati támogatással megvalósítandó program 
leírására. 

 
2. Támogatást igényelhetnek a költségvetési évet megelőző év március 1. 

előtt bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi és jogi személyiséggel nem 
rendelkező komlói érdekeltségű civil szervezetek, cégek, amelyek Komló 
városában a sport, kultúra, ifjúság, egészségügy és bűnmegelőzés, illetve 
egyéb társadalmi célból hasznos nyilvános tevékenységet folytatnak, és 
előző évi programjaikról, illetve munkájukról pontos tájékoztatást 
nyújtanak, pontosan meghatározzák az adott évi programjaikat, céljaikat, 
tevékenységüket is. E tényt az újonnan alakult egyesületeknél a 
cégbírósági bejegyzéssel, a 2011. évben támogatott szervezeteknél a 
2012. évi kérelem nyomtatványon tett nyilatkozattal kell igazolni. 

 
3. Előnyt élvez az a szervezet:  
 

a. amely az előző évben támogatásban részesült és elszámolt,  
b. amely a városi nagy rendezvényekhez (Európa Nap, Komlói 

Napok, Kórusfesztivál, Borbála Napok) kapcsolódó tevékenységet 
végez, 

c. amely legalább 25 taggal, illetve támogatóval rendelkezik, 
d. amely a város határain túlnyúló jelentőségű rendezvényeket szervez 

a város területén, 
e. amely minél nagyobb számban be tudja vonni a lakosságot a 

programjába, illetve a komlói létesítményeket veszi igénybe 
tevékenysége során. 

 
4. Két évre kizárt a támogatásokból az a szervezet, amely az előző évi 

támogatással határidőben és megfelelő minőségben nem számol el. 
 

5. A támogatási igényeket január 15-ig (postára adás napja) kizárólag postai 
úton lehet benyújtani Kupás Tamás Levente alpolgármesternek címezve 
(7301 Komló, Pf. 87.). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázó szervezet 



megnevezését és a „Pályázat társadalmi szervezetek támogatására” 
szöveget. 

 
6. A pályázatra történő felhívást a Komlói Kirakat újságban, a pályázati 

kiírást az önkormányzat honlapján kell meghirdetni azzal, hogy a 
képviselő-testület csökkentett összegű támogatást is megállapíthat, illetve 
forráshiány miatt elutasíthatja a kérelmet. 

 
7. A képviselő-testület a támogatási kérelmekről 2012. márciusi rendes 

ülésén az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével dönt. A 
támogatott szervezetekkel a polgármester tárgyév április 30-ig szerződést 
köt. Az elszámolásokat a következő év január 15.-éig kell benyújtani. 

 
8. A pályázat benyújtásának napjától a pályázati cél megvalósítása 

megkezdhető saját kockázatra, ennek költségei – sikeres pályázat esetén – 
elszámolhatóak. 

 
9. A százezer forintot elérő összeggel támogatott szervezet a polgármesteri 

keret terhére további igényt nem nyújthat be. 
 
 
 
Komló, 2011. november 15.  
 Polics József 
 polgármester 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet 
 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM 
társadalmi szervezetek részére 

 
Igénylő szervezet neve:  ____________________________________  
  ____________________________________  
Címe:  ____________________________________  
Telefon, fax, e-mail:  ____________________________________  
Szervezet vezetőjének neve  
és címe (amelyen postai úton elérhető):  ____________________________________  
Szervezet alapításának éve:  ____________________________________  
Bírósági bejegyzési száma:  ____________________________________  
Számlaszáma:  ____________________________________  
Igénylő szervezet tevékenységi köre:  ____________________________________ 
  
Igénylő szervezet taglétszáma:  ____________________________________  
 
2011. évben kapott támogatás összege:  ___________________  Ft 
2011. évi támogatásról elszámolt:  igen  nem  
2012. évben igényelt támogatás összege:  ___________________  Ft 
 
Alulírott pályázó a pályázati kiírásban rögzített feltételeket megismertem, és tudomásul 
veszem.  
Támogatott képviselője nyilatkozom, hogy a 2011. évben benyújtott cégbírósági bejegyzésben 
és a szervezet működésében változás nem történt. 
 
 __________ , 20__. ____________  hó  ____  nap 
 
 
 P. H.  _____________________  
 cégszerű aláírás 
 
* A pályázatot a jelen adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy A/4-es 
oldal terjedelemben a szervezet tevékenységéről szóló 2011. évi rövid beszámolót, valamint a 
2012. évi program tervezetét, különös tekintettel a jelen pályázati támogatással 
megvalósítandó program leírására.  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Az alábbi rovatot a pályázat kiírója tölti ki: 
 
A javasolt támogatás összege: ______________________  Ft 
 
A megítélt támogatás összege: ______________________  Ft 
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