
 
P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S 

 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata meghirdeti a közérdekű kulturális és 

sportprogramok, valamint nonprofit szervezetek és közösségek 
2023. évi pályázati támogatását 

 
 

A tervezett rendelkezésre álló keret: 4.000.000,- Ft 
 
A támogatás igénylésének jogcímei: 
 

a) A város kulturális programkínálatát gazdagító helyi, kistérségi kulturális és 
sportrendezvény szervezése; 

 
b) Közösségszervező, hagyományőrző és – ápoló, karitatív, valamint 

sporttevékenységet végző nonprofit szervezetek, sportegyesületek, alapítványok és 
civil szerveződések működésének (dologi kiadások) támogatása. 

 
A támogatás igénylésére jogosultak: 
 
Balatonfűzfő közigazgatási területén illetőséggel rendelkező nonprofit illetve 
sportegyesületek és civil szervezetek 
 
Nem pályázhatnak: 
 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében kiemelt támogatásban 
részesülő szervezetek a kiemelt támogatási céljukkal megegyező célra. 
  
A pályázat benyújtásának feltételei: 
 

 Pályázati adatlap kitöltése. 
 Költségvetési lap kitöltése. 
 Összeférhetetlenségről, illetve érintettségről szóló nyilatkozat. 
 Beszámoló az előző évi tevékenységről és gazdálkodásról. 
 A szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés és az alapító okirat, 

a civil szervezetek, szerveződések hatályos alapszabályának szervezet vezetője 
által hitelesített másolata. Civil Társaság esetében, a Klub/Társulat/Szerveződés 
létrehozásáról szóló dokumentum. 

 Balatonfűzfő Város Önkormányzat polgármesterének, illetve az önkormányzati 
ingatlanok vagyonhasznosításával megbízott Fűzfői Vagyonkezelő Kft-nek a 
hozzájáruló nyilatkozata a rendezvény megvalósításához a megnevezett 
helyszínen. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ 
létesítményeiben megvalósuló rendezvény esetén az intézményvezető 
hozzájáruló is nyilatkozata szükséges. (amennyiben releváns) 

 Amennyiben tavaly nyertes pályázatot nyújtottak be, úgy annak a pályázatnak a 
szerződésben leírtak szerinti teljesítése. 
 

 
A pályázattal elnyerhető támogatás: 



A támogatás formája: elszámolási kötelezettséggel nyújtott, vissza nem térítendő támogatás. 
Az elszámolási kötelezettség a megvalósítás teljes költségére vonatkozik. 
 
A pályázati támogatás tovább nem adható. 
 
Nem támogatható költségek: 
Ingatlanvásárlás, berendezés, vállalkozás vagy alapítvány létrehozása, támogatása, a nem cél 
szerinti tevékenységhez kapcsolódó működési költségek. 
 
A pályázatok elbírálása: 
 
A beérkezett pályázatokat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja 
el. 
 
Tájékoztatás 
 
A 2022. évtől kezdve a pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha egy egyesület vagy civil 
szervezet, minél több évközi központi eseményen megjelenik, és a közösség tagjait és 
mozgósítja. Tovább az egyesületek és civil szervezetek közös rendezéssel vagy segítséggel 
szerveznek rendezvényeket/eseményeket. 
 
A pályázat benyújtásának helye és ideje: 
A pályázatokat a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani  
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.) 
 
A pályázat benyújtásának határideje:    2023. március 30. 12 óra 
A pályázat elbírálásának határideje:    2023. április 20. 
A támogatási szerződések megkötésének határideje: 2023. április 28. 
 
Hiánypótlásra egyszer van, tárgyalásra nincs lehetőség. A pályázatok értékelését követően 
azon pályázók, amelyek pályázati anyaga hiányos, hiánypótlási felhívás keretén belül 
értesülnek a hiányról, megjelölve a hiánypótlásra nyitva álló határidőt. 
 
A támogatás felhasználása és elszámolása: 
A támogatásban részesülő pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződés formájában 
megállapodást köt, melyben meghatározza az elszámolás módját és határidejét. A pályázathoz 
szükséges adatlapok a Polgármesteri Titkárságon szerezhetők be, illetve letölthetők a 
www.balatonfuzfo.hu honlapról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁLYÁZATI ADATLAP 
 
Benyújtási határidő: 2023……..                Érkezett: …………….…… 
 

I. A pályázó adatai 
 

A pályázó szervezet neve: 
 
 
 

A pályázó szervezet székhelye: 
(irányítószám, város, utca, 
házszám) 

 
 
 

Bírósági nyilvántartási száma 
(ha van): 

 
 
 

Aktív tagjainak száma:  

Támogatás kifizetése:  
Készpénz vagy átutalás 
(Átutalásnál számlatulajdonos 
neve, pénzintézet, 
bankszámlaszám) 

 
 
 

A pályázó képviselőjének neve:  

A pályázat megvalósításáért 
felelős személy neve: 

 

A pályázat megvalósításáért 
felelős személy címe, 
elérhetősége: 
(postacím, telefon, e-mail) 

 
 

 
II. A pályázat adatai 

 

A pályázat címe: 
 

 
 
 
 

 

Igényelt támogatás: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



A rendezvény bemutatása 
 
A tervezett (vagy már megvalósult) rendezvény rövid bemutatása (helyszín, időpont, 
rendezvény célja, tervezett programelemek, szervezők): 
 
 
 
 
 
Helyszín:  
Időpont:  
 
Rendezvény célja:  
 
 
 
 
Tervezett programelemek:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szervezők:  
 
A rendezvény településre gyakorolt hatása: 
 
 
 
 
 
A rendezvény tervezett meghirdetése:  
Célcsoport megnevezése:. 
 
Résztvevők várható száma:  
 
A rendezvény már korábbi évben is megrendezésre került? :  
Igen válasz esetén: 
 
Korábbi rendezvény résztvevőinek száma (tény adat): 
 
Korábbi rendezvény költségvetése (tény adat): 
 
A pályázó saját forrásainak felhasználása, a tagok hozzájárulása a rendezvényhez: 
 
 



 
 
A pályázó szervezet hozzájárul a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a 
Balatonfűzfői Hírlapban, a Balatonfűzfő Város Önkormányzata honlapján és facebook 
oldalán való közzétételéhez. Igen  Nem 
 
A pályázó szervezet képviselője az aláírásával kijelenti, hogy a pályázati űrlapon szereplő 
adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
 
A pályázó szervezet képviselője az aláírásával hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználásának ellenőrzéséhez. 
 
A pályázó szervezet képviselője az aláírásával kijelenti, hogy a megszüntetésére irányadó 
jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban.  
 
A pályázó szervezet képviselője az aláírásával nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.  
 
 
Balatonfűzfő, 2023. 
 
       ________________________ 
              Civil szervezet, egyesület képviselője 
  



 1.sz. melléklet 
 

KÖLTSÉGVETÉSI ADATLAP 
pályázati támogatáshoz 

 
 

A rendezvény költségvetése/igénylő dologi kiadásai: 
 
 

KÖLTSÉG MEGNEVEZÉSE 
ÖSSZES 

KÖLTSÉG 
(Ft) 

IGÉNYELT 
ÖSSZEG  

(Ft) 
KÖLTSÉG KIFEJTÉS 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

SAJÁT FORRÁS    

ÖSSZESEN    

 
 
 
Igényelt támogatás összege: 
 
 
 
 
Balatonfűzfő, 2023. ……………….hó………..nap 
 
 
        _________________________ 
         pályázó aláírása 



 2.sz. melléklet 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
Beszámoló az előző évekről, tevékenységről és gazdálkodásról 

 
Kérjük, hogy ismertesse az előző években (2021. és 2022) milyen tevékenységet végeztek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérjük, hogy beszámolójában különösen térjen ki, hogy milyen Balatonfűzfő városért végzett 
önkéntes (ingyenesen végzett!) tevékenységben vettek részt az elmúlt években (pl. 
szemétszedés, virágosítás, településen szervezett ünnepségeken való részt vétel, más 
szervezetek tevékenységében való önkéntes segítség): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balatonfűzfő, 2023. ……………….hó………..nap 
 
        _________________________ 
         pályázó aláírása 



 3.sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-a szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
 
A Pályázó neve:  
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 
 
Egyéb szervezet esetén székhelye:  
Képviselőjének neve:  
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  
 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-a szerinti 
 
– összeférhetetlenség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
 
– érintettség 
  1. nem áll fenn vagy  

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: 

 
 …………………………….. 
 pályázó aláírás 
 

 

 



 4.sz. melléklet 
 

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat 
a személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez 

 
Név:     
 
Képviselt, támogatott szervezet/ civil szerveződés:  
 
Fent nevezett magánszemély ezennel hozzájárulásomat adom személyes adataim 
megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi célból: 
 
Az adatkezelés célja:   Támogatás elszámolása 
A kezelt adatok: □ nevezett dokumentumok adatai  x alább felsorolt adatok  
 
lakcím, telefonszám, email cím 
 
 
Az adatkezelés céljának elérése érdekében az adatok továbbítása szükséges az alábbi adatkezelő 
részére: 
 
Szervezet neve: Balatonfűzfő Város Önkormányzata (székhelye: Balatonfűzfő, Nike krt. 1.) 
Az adatok továbbításához   □ hozzájárulok □ nem járulok hozzá 
 
 
 
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés időtartama – amennyiben jogszabályi előírás erről 
nem rendelkezik - az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart. 
 
 
Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai 
megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaimról részletes tájékoztatást kaptam, azokat megértettem és az adatkezelési 
hozzájárulásomat önként, az adatkezelési cél megvalósulása érdekében adtam. 
 
 
Dátum: ………………………………………………… 
 
 

........................................... 
 pályázó aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. sz. melléklet (amennyiben releváns) 
 

…………… Klub/Társulat/Szerveződés létrehozása 
 

Helyszín:………………………………………………………….……………………………. 
Időpont: …………év…………hó……nap….….óra 
 
Alulírottak a mai napon úgy döntöttünk, hogy írásban is rögzítjük a ….. éves …………. klub 
létrehozását. 
Neve: ………………………………………………………………………………….………. 
Klub 
Formája: Társaság 
Képviselője: …………………………. elnök (8175 Balatonfűzfő, …………….. utca …….) 
 
Célunk: 

k.m.f. 
sszám: Név Cím Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    



6. sz. melléklet 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA 
 
amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata (székhely: 8184 
Balatonfűzfő, Nike körút 1., képviseli: Szanyi Szilvia polgármester, törzsszám: 734213, 
adószáma: 15734219-2-19), mint Támogató, másrészről 
 
a …………………………… (cím: , adószám: .................), mint Támogatott 
 
között, a továbbiakban együttesen Felek, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
1. A Támogató ……….,- Ft, azaz …………… forint vissza nem térítendő támogatást nyújt 

Támogatottnak Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének …………. Kt. 
határozata, valamint a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének „az 
Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről” szóló ……………. önkormányzati rendeletében 
rögzített civil szervezetek támogatása című költségvetési keret terhére. 

 
2. A támogatást jelen támogatási szerződés kölcsönös aláírását követő 14 napon belül a 

Támogató a Támogatott ............. számú bankszámlájára utalja, vagy előre egyeztetett 
időpontban a Támogató házipénztárából kifizeti. 

 
3. A támogatást a pályázati adatlapon megjelölt „…………...” elnevezésű rendezvény 

lebonyolítására/működési költségére biztosítja a Támogató. A kormányzati funkciók és 
államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 4. 
§ (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a jelen szerződésben meghatározott 
támogatási cél kormányzati funkció szerinti besorolása a PM rendelet 2. melléklete alapján: 
084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

 
4. A Támogatott vállalja, hogy a támogatást kizárólagosan a 3. pontban foglaltak 

végrehajtására fordítja. A támogatás nem fordítható egyéb felmerülő, de jelen szerződésben 
meg nem jelölt költségek finanszírozására. 

 
5. Amennyiben Támogatott a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott teljes támogatási 

összeget nem használja fel, a fel nem használt összeget 8 napon belül Támogató részére 
banki átutalás útján visszafizeti. 

 
6. A Támogatott vállalja, hogy a támogatás felhasználásáról működési támogatás esetében 

legkésőbb 2024. február 28-ig, programtámogatás esetében a rendezvény 
lebonyolítását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2023. február 28-ig szöveges 
beszámolót és a számviteli törvénynek és az egyéb pénzügyi szabályoknak megfelelő 
pénzügyi elszámolást készít, amelyet a megjelölt időpontig eljuttat a Balatonfűzfői Közös 
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi vezetőjéhez. Az elszámolás kizárólag 2023. évben kelt, 
2023. évi gazdasági-pénzügyi eseményekhez kapcsolódóan keletkezett számviteli 
bizonylatokra vonatkozhat. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell egy leírást a 
rendezvény pontos megvalósításáról, a Balatonfűzfői Hírlapba cikk megjelentetése a 
rendezvényről, a rendezvény plakátjai, hírportálon való megjelenítései, ügyelve arra, hogy 
mind a plakáton, mind a más fajta megjelenéseken, az önkormányzatot tüntessék fel 
támogatóként és az önkormányzat címere is rajta legyen. A pénzügyi beszámolóhoz 
mellékelni kell a támogatás felhasználását igazoló számlák, dokumentumok hitelesített 



másolatát, kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát, átutalást igazoló banki kivonat 
hitelesített másolatát. A számadásra kötelezettnek a számlákat záradékolnia kell a 
következők szerint: a számla eredeti példányára rá kell vezetni a következő záradékot: 
„….…. Ft összeg Balatonfűzfő Város Önkormányzata felé elszámolva a bal/…….2022. 
számú támogatási szerződés keretében”. 

 
7. A Támogató a támogatás feltételeként szabja meg, hogy a Támogatott a támogatási cél 

megvalósításakor vagy annak kapcsán keletkező dokumentumaiban a nyilvános 
megjelenéskor feltünteti a támogatás tényét, illetve nyilvánvalóvá teszi a Támogató kilétét. 

 
8. A Támogatott hozzájárul, hogy a Támogató ellenőrizze a támogatott tevékenység 

megvalósulását és a támogatás felhasználását. 
 
9. Felek megállapodnak, abban, hogy a támogatás kapcsán keletkező véleménykülönbségeiket 

és konfliktusaikat egyeztetés útján rendezik. 
 
10. Támogatott tudomásul veszi, amennyiben nem készít és annak pótlását kezdeményező 

Támogatói felszólításnak sem tesz eleget, úgy a támogatás teljes összegét köteles 
visszafizetni. 

 
11. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 

felhasználása esetén a támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől 
elállhat, azt felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását. 

 
12. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő 

felhasználás esetén a támogatás számadással alá nem támasztott hányadát köteles 
visszafizetni a Támogatónak. 

 
13. Támogatott nyilatkozik, hogy nem minősül az államháztartásról szóló törvény 48/B. §-a 

szerinti kedvezményezettnek. 
 
14. Felek rögzítik, hogy az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 

107. cikke (1) bekezdése és az Európai Unióról szóló szerződés 107. és 108. cikke, valamint 
a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete (általános de minimis rendelet) 
szerint csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami, 
így helyi önkormányzati forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, 
hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. Nem kell alkalmazni az 1407/2013/EU 
bizottsági rendeletben foglaltakat, ha a támogatást kérő egyesület, amennyiben az általa 
végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek. A támogatott 
nyilatkozik arról, hogy az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági 
tevékenységnek. 

 
15. Támogatott – figyelemmel az Áht. 41. § (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében 
foglaltakra – nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen 
nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti Támogatót. Tudomásul 
veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Támogató felmondja, 
vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 

 



16. A Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 26. §-ából fakadó kötelezettségének eleget téve a Támogató a jelen szerződés 
közérdekű adatait közzéteszi a Támogató internetes portálján (https://balatonfuzfo.hu/). 

 
17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai és az 

önkormányzat vonatkozó rendeletei az irányadóak. 
 
18. Felek a vitás kérdések rendezésére a pertárgyérték függvényében a Veszprémi Járásbíróság 

vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét jelölik meg. 
 
19. A támogatási szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 
 
20. Felek a támogatási szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették, s mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írták alá. 
 
21. Jelen Szerződés 3 (három) számozott oldalból áll és 5 (öt) eredeti, egymással teljes 

egészében megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből 1 (egy) példány a 
Támogatott, 4 (négy) példány a Támogatót illeti meg. 

 
 
Balatonfűzfő, 2023. 
 
 
  ........................................................   .....................................................  
 Támogató Támogatott 
 Szanyi Szilvia polgármester ……………… elnök 
 Balatonfűzfő Város Önkormányzata  
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
Balatonfűzfő, 2023. 
 
  ........................................................  
 Pénzügyi ellenjegyző 
Flieghné Rimai Merita pénzügyi csoportvezető 
 Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
 


