
EALASSAGYAR MAT V ARO S ON KORMANYZAT
KEPvISEL1-TESTALETE

KTJ LTTJ RALI S BEOTT SAG ANAK
3n016. (111.30.) KB hatdrozata

a sporirendezv6nyek 2016. 6vi tdmogatisir6l sz6l6 pilydzat kiirdsdr6l

1./ A Kulturdlis Bizottsdg 22016. (111.30.) sz6m0 hatdrozat r) pontj6ban a
spoftrendezvenyek tdmogatds4ra megitdlt 700.000 Ft 6sszeg feloszt1sara a haterozat 1.

szem0 mell6kelet6t k6pez6 szbvegtaftalommal pelyezatot ir ki.

2./ A Bizottstrg felhatalmazza a Kdz6s Hivatal illet6kes osztdlydtt a pdly1ztat6tsi eljAressal
kapcsolatos Agwiteli fel adatok elv6gz6s6re

Hatdrid6: a pdtlyitzatok beny0jt6s6ra: 2016. 1prilis 29.
a pAlyAzatok elbirdl6s6ra: 2016. mdjus 27.

Felel6s: Zolnyanszki Zsoft KB elndke

KB elndk



3/2016. (111.30.) KB haterozati iavaslat mell6klete:

BALASSAGvARMAT vARos 6n xonmnnvznr
xEpwset6-resr0rcre
Ku ltu r5 I i s B izot6 itg dn ak

A p6lydzat kiir1sdval a Kufturelis Bizoftseg szeretn6 elismerni 6s segifenl a helyi sport6let
ter6n munk6lkod6 thrsadalmi szervezetek, alapitvdnyok 6s egy6b kdz6ss6gek
tev6kenys6g6t azzal, hogy rasztikre

2016-ben egyszeri, vissza nem t6ritend6 anyagi 6moga6st nyilit.

PAly'zhatnak mindazok a t'rsadalmi szervezetek, akik spoftrendezvanvek szervezas6vel es
lebonvofites1val. hozzdjdrulnak a verosi sport6let hagyomanyainak 6pol6sdhoz,
kdz6s s6g i 6l et6 n ek fej I 6d6s6 hez.
A p1lydzatokat k6t p6ld6nyban keil benyijtani - a Kulturdlis Bizofts4g eltal kiadott
pely1zati adatlapon - a Kozos Hivatal OnkormAnyzati, HumenszolgAltat'si 6s lgazgaasi
Oszt6lydra.

A pely'zati adatlap beszerezhetd a Kdzds Hivatalban az lnformdci6s Pultnel, vagy a
Miksz6th Kdlmdn Mfrvel1ddsi K1zpont inform6ci6s szolg6lat6n6l.

Azok a pdlydz6k, akik az el6z6 6vben megkapolt t mogat1sr6l a szerz6disben vdllalt
ki5telezetb6giik ellen6re sem szdmoltak el, valamint a p6lydzatot nem az el6irt adatlapon
adjdk be, a spoftrendezv6nyek pdlyhzat keret6b6l nem tdmogathat6k.
A t6mogat^sban reszesiil6kkel Balassagyarmat VAros polg1rmestere szen6d6st k1t. Ennek
ahpjen az elnyeft 6sszegr6l r6szletes elszdmol6st kell k6sziteni, amelynek tartalmaznia kell
a szakmai besz6mol6t a megval6sitist r6szletezve, illetve a szimlhkkal igazolt, teteles
p6nz gyi elszdmoldst is.

A palyezat benyitftes^nak haarideje: 2016. aprilis 29. (p6ntek)
Az elbirdlils v6gs6 id6pontja: 2016. m6jus 27. (p6ntek)



E*ezett:2016.
lktataszem:

Balassagyarmat V6ros Onkormirnyzata, Kulturillis Bizottsdgdnak
201 6. 6vi Sportrendezvanyek tamogatdsdra kiirt palydzatdhoz

A pAlvdz6 adatai

Pdly6z6 megnevezase: ......

Cime: ..............

A pdlydz6 szervezeti, m0k6d6si formdja

A pAlydzat 6ssze6llitds66ft felel6s szem6ly neve:

Ad6sz6m: ......... P6nzkezel6 int€zmdnv neve: ....................

P6nzkezel6 int€zm6ny cime:

Pdlvdzati c6l

A pAlyAzati tartalmAnak r1vid 1sszefoglal6sa, t6ma megjel6l6se:

/A pdlydzat r6szletes leir4sdt (maximum 2 gdpelt oldalt) k6rjak mell6kelni! /

A p6lv6zat tervezett meqval6sltdtsa

Megvalositeshoz sz[iks6ge s tel1'es dsszeg:

Sa.1Zl forrds cisszege: ................

Rendelkezd sre 6116 egy6b forrds: ..............

Amennyiben a megval6sitds bevdtelt is biztosit, annak teNezett 6sszege: -..........

A p6ly6zat megv al6sit6s6hoz kapott (r6sztuev6k, kivitelezdk) 6raj6nl atok:

1./ .....................

PALYAzATI ADATLAP



Az iganyeft temogatds telies 6sszege.'

Balassagyarmat, 2016.

a p1lyez6 al4irdsa

Zdrad6k:
A pdtlydzat benyrtjbiak6nt az alebbiakat tudomdsul v*zem:

c P lyilzatomat 1 eredeti, 6s 1 f^nymesoft, de eredeti al'iressal ell'tott p6ld6nyban

,iijto, be. (Ennek eimulaszhia eset6n a pittydtz6 anmaget ziria ki a pdlydzat

eiairdl6ts6b6l,' meft henyrtitolt pdly1zata formai hibdsnak min6siil!)
oTudomlsulveszem,hogyap6ly6zatkiir6jaap6ly6zatielj6r6ssor67-ap^lyizat

teniszerfi elbir6l6sa erde4elnei - tovitbbi adatokat k6rhe! melyek megaddsa a

pdtyAzat elbirdl1sdrnak felt6tele.


