
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

EFOP-1.4.2-16-2016-00012 
gyermekszegénység ellen küzdő civil szervezet támogatására 

 
Pályázat kiírója: 

Edelény Város Önkormányzata. 

 
A pályázat célja:  

A közösség önkéntes alapon történő segítségével a gyermekszegénység ellen küzdő civil 
szervezet támogatása. 

Pályázatot nyújthatnak be: 

Az Edelényi Járás területén működő civil szervezetek, akik: 
 bejegyzett célok körében szerepel a gyermekek érdekében végzett tevékenység 

 legalább egy éves tevékenységről készült nyilvános beszámoló 

 együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy: 

o a járás területén négy éven keresztül (2018 – 2022) közreműködik a projekt 

megvalósításában. A projekt időtartamát követően – anyagi lehetőségeinek 
függvényében – folytatja a tevékenységét. 

o az elvégzett tevékenységről fényképekkel dokumentált szakmai beszámolót készít, 
melynek része a pénzügyi elszámolás is 

o közreműködik a projekt ellenőrzése esetén az ellenőrzést végzőkkel 

o nem rendeltetésszerű felhasználás esetén a támogatás teljes összegű visszafizetését 
o az elnyert támogatást teljes egészében a program megvalósítására fordítja 

 
 

Az elnyerhető minimális támogatás: 100 e Ft, az elnyerhető maximális támogatás 500 e Ft, 

mely kizárólag gyermekprogramok szervezésére használható. 
Támogatható projektek száma: minimálisan 8, maximum 40. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes szakmai programot, a megvalósítás időtartamát, a tervezett 
költségeket. 

Az elnyert támogatásból a szervezet általános költségeire nem fordítható. 
A pályázat előfinanszírozott. Az előleg folyósítása a megvalósítandó szakmai tartalom/tartalmak 

szakmai vezető általi jóváhagyása után történhet. 

 
 

Pályázatok benyújtása: 
A pályázatokat a Gyermekesély Bizottság részére kell címezni, s személyesen 3780 Edelény István 

király útja 63 szám alatt található projektirodára, vagy erre a címre ajánlott küldeményként postai 

úton eljuttatni. A pályázatra kérjük írják rá: „EFOP-1.4.2-16-2016-00012 – gyermekszegénység ellen 
küzdő civil szervezet támogatása. 

 
Jelen felhívás keretében a pályázatok benyújtására 2018.11.05-től 2021.12.31-ig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 
elbírálásra: 

1. szakasz: 2018.11.05 - 2019.03.31. 

2. szakasz: 2019.04.01 - 2019.12.31. 
3. szakasz: 2020.01.01 - 2020.06.30 

4. szakasz: 2020.07.01 - 2020.12.31. 
5. szakasz: 2021.01.01 - 2021.06.31 

A pályázatokat a Gyermekesély Bizottság – az illetékes 

albizottságának javaslata alapján – bírálja el, s dönt a 
támogatás kérdésében. 

 
 



 

 

 

 
Bővebb információ kérhető: 

Slezsák Ágnes pályázati referens 

Városfejlesztési csoport 

E-mail: slezsak.agnes@edeleny.hu 

Telefon:  +36-48/524-100 (229-es mellék 

 

 

Turóczi Bertalan szakmai vezetőtő  

E-mail: turoczi.bertalan@edeleny.hu 

Telefon: 06-30-613 9857  
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1. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

AZ EDELÉNY VÁROSBAN ÉS MIKRO TÉRSÉGÉBEN MŰKÖDŐ CIVIL 

SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA, 

„Önkéntes csoportszerveződés a gyermekszegénység ellen” címmel 

 

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 
 

1.1. A pályázó szervezet neve:  

 

1.2. A pályázó szervezet 

rövidített neve (amennyiben 

releváns): 

 

 

1.3. A pályázó szervezet 

adószáma: 

 

 

1.4. A pályázó szervezet 

bankszámlaszáma: 

 

Számlavezető pénzintézet neve:  

 

1.5. Bírósági nyilvántartásba vételi 

határozat száma: 

 

 

 



 

 

1.6. Alapítás időpontja (alapszabály 

dátuma): 
 

 

1.7. A pályázó szervezet székhelye: 

 

irányítószám, település, 

közterület (út, utca, tér, köz, 

egyéb), házszám 

 

 

1.8. A pályázó szervezet postacíme:  

 

irányítószám, település, 

közterület (út, utca, tér, köz, 

egyéb), házszám 

 

 

1.9. A pályázó szervezet hivatalos képviselőjének (vezetője, aláírója) adatai: 

       Név:  

       Beosztás:  

       Telefon:  

       e-mail:  

 

1.10. A megvalósításért felelős személy/ek adatai: 

       Név:  

       Beosztás:  

       Telefon:  



 

 

       e-mail:  

       Név:  

       Beosztás:  

       Telefon:  

       e-mail:  

 

2. PÁLYÁZATI CÉL BEMUTATÁSA 

2.1. A pályázati cél (rövid megfogalmazás): 

 
 
 
 
 
 

2.2. A szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó program, rendezvény megnevezése, 

címe:  

 

 

 

 

 

 

2.3. Kérjük, fejtse ki részletesen a projekt célját. Kérjük, adja meg a projekt hosszú 
távú és közvetlen céljait, valamint a várt eredményét.  KÜLÖN LAPON! 

 

 

3. A pályázati cél megvalósulásának várható ideje 
 



 

 

 

 
4. A PÁLYÁZAT FORRÁSAI, PÉNZÜGYI IGÉNY 

4.1 Kérjük, sorolja fel a pályázatban elszámolni kívánt tételeket, megnevezésükkel, 
amennyiben lehetséges a mértékegységeket (óra, alkalom, db stb.) számmal együtt is 
tüntesse fel a táblázatban. Pld: 5 alkalom, 4 óra stb. 
 

Költségtétel 

megnevezése, 

rövid leírása 

 

Mértékegység, 

amennyiben 

meghatározható 

db, óra, alkalom, 

nap) 

Egyéb (saját, 

ill. más által 

nyújtott 

támogatás) 

forrás 

bruttó összege 

(Ft) 

Igényelt 

pályázati összeg 

(Ft) 

Bruttó költség 

(Ft) 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

Összesen:     

Saját forrás alatt értendő minden olyan pénzügyi forrás, amellyel a szervezet 

hozzájárul jelen pályázatban megjelölt projekt megvalósításához.  

4.2. ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG MÉRTÉKE (fő, nap, óra, tevékenység 

megnevezése): 

 

 

5. A kérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges: 
- az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének 

másolata  
- adóigazolás (NAV által kiállított nullás igazolás) 
- hivatalos banki igazolást vagy bankszámlaszerződés másolatot, amely 

tartalmazza a számlavezető bankjának megnevezését és bankszámlaszámát  
- nyilatkozat -a 2007. évi CLXXXI. tv. alapján – az 

összeférhetetlenség, ill. érintettség fennállásáról 
vagy hiányáról 

- átláthatósági nyilatkozat 
- nyilatkozat áfa levonási jogról 
- közzétételi kérelem a közpénzekből 

nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló vonatkozó 
jogszabály szerinti érintettségéről 



 

 

6.  Nyilatkozom arról, hogy: 
- a támogatási kérelemben benyújtott dokumentumok és adatok teljes 

körűek, hitelesek, és a valóságnak megfelelnek; 
- az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd -, és 

felszámolási eljárás nincs folyamatban; 
- esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása az általam képviselt 

szervezetnek nincs, és ezt a NAV által kiállított adóigazolással igazolom; 
- az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartásában álló 

költségvetési szervek, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 
társaságok felé lejárt esedékességű tartozása az általam képviselt pályázó 
szervezetnek nincs; 

- - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) 
bekezdésében előírt letétbe helyezési kötelezettségemnek a törvény által 
előírt határidőben eleget teszek 

- amennyiben a támogatott adataiban vagy a támogatás egyéb feltételeiben 
változás következik be, a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül 
azt írásban bejelentem a Polgármesteri Hivatalnak. 

7.  Hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelem adatait az Önkormányzat nyilvántartási 
rendszerében rögzítsék, és felhasználják. 

 

Kelt:……………………., 2018. ……………. 

 

Aláírás: …………………………………………..  

 

       Olvasható név: ………………………………. 

 

Tisztség: ………………………………………… 

 

 

 

 

 


