
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

  A VÁCI SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRA 

 

 
A pályázat kiírója és elbírálója: Vác Város Önkormányzata Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- 
Sport Bizottsága 
 
A pályázat bonyolítója: Intézményfelügyeleti és Humán Osztálya és a Művelődési- Oktatási és 
Ifjúsági- Sport Bizottsága 
 
A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a Vác területén működő azon sportegyesületeket, 
amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési 
alkalmat biztosítanak Vác Város lakossága számára. 
 
A pályázati keretösszeg: 1.000.000.- Ft 

A pályázaton elnyerhető összeg maximum 200.000.- Ft/ pályázó 

A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás  
 
A pályázó a program megvalósításához a kapott támogatás összegéről köteles  
elszámolni. 
 
 
Általános pályázati feltételek: 
 

a) Pályázók köre: támogatásra a Vácon legalább 5 éve működő sportegyesület pályázhat (TAO-s 
támogatásban részesülő egyesületek nem) amely:  

− bejegyzett civil szervezetként működik 

− saját bankszámlával rendelkezik 

− Vác Város Önkormányzata felé minden korábbi támogatásával elszámolt, Vác Város 

Önkormányzatával szemben fennálló tartozása nincsen. 
 

b) Tartalmi, formai követelmények:  
− A pályázat megvalósítási időszaka (2014. szeptember 01. – 2015. augusztus 31.) Az összes 

előírt rovat és a melléklet értelemszerű kitöltése kötelező. 
− Előírt nyomtatványcsomag használata. 
 

 
Pályázható kategóriák: 

A. Váci szabadidős sportesemények szervezése, rendezése, 
B. Technikai-és sporteszközök bérlése és vásárlása, 
C. Sportegyesületek működtetésével kapcsolatos költségek  

 
Minden pályázó sportegyesülettől csak egy kategóriában nyújtható be pályázat! 
Szakosztályok külön nem pályázhatnak! 
 
Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére. 



 
 
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban, a pályázat nevének 
feltüntetésével - „Sportrendezvények” -, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány 
felhasználásával, géppel írottan, vagy nyomtatott betűs kézírással lehet benyújtani. 

 

A pályázat személyes beadási határideje: 2014. augusztus 24. 16.00 óra 

Cím: Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztálya (2600 Vác, 
Március 15. tér. 11. 123-as szoba – Macska Attila)  

 
Beadási határidő után, határidőn túl küldött pályázatot nem fogadunk el. A formailag 
hibás, hiányosan kitöltött, továbbá elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó, 
és a pályázati adatlapban felsorolt mellékletek hiánytalan csatolása nélkül beküldött 
pályázatokat érvénytelen pályázatoknak tekintjük. 
 
Érdemi elbírálásra kizárólag a tartalmi, formai követelményeknek mindenben megfelelő 
pályázatok kerülnek.  
 
A Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottsága a pályázatokról a 2014. év 
szeptemberi bizottsági ülésen hozza meg a döntését. 
 
Hiánypótlásra lehetőség nincs! 
 
 
A pályázati nyomtatványcsomag igényelhető az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 
123-as szobájában  vagy letölthető a www.vac.hu/palyazatok oldalról. 
 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Macska Attila gazdasági és ifjúsági 
referenstől (tel: 06-27/513-496). E-mail: koznev.kozmuv@varoshaza.vac.hu  
A pályázatokról a kiíró dönt, az elbírálást követően a döntésről a pályázók elektronikus 
levélben kapnak értesítést a pályázat bonyolítójától. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. 
 
A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás felhasználásáról 2015. szeptember 15-ig írásos 
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtani a Művelődési- Oktatási és 
Ifjúsági- Sport Bizottsága számára. 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottsága a 
pályázaton elnyert támogatás - szerződésben foglaltak szerinti - felhasználását, valamint a 
pályázatban vállalt feladatok teljesítését a pályázat megvalósítási időszakában 
ellenőrizheti. 
 
Vác, 2014. július 11. 
  
 
 
        Dr. Schmuczer Istvánné s.k. 
 bizottság elnöke 
    
 
      
     
 


