
Rábakecöl Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
5/2008. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 

órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Domiter Ferenc, Felhalmi Antal, 
 Homlok István, Horváth Győző,  
 Pandur Ferenc képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző,       
 Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti az ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.  
Igazoltan hiányzó képviselő-testületi tag: Szabó Géza. 
Igazolatlanul hiányzó képviselő-testületi tag: Tuba Pál. 
 
A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra. 
 
 

Napirendi pontok: 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 

tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
2.) Pályázati lehetőségek 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) A beérkezett lakáspályázatok elbírálása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
4.) Falunapi előkészületek 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

5.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
6.) Döntés lakásfenntartási támogatásról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
 
A napirendi pontokat a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 



Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 
tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző 
ülés óta tett intézkedésekről. 
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
Kéri a képviselő-testületi tagokat, számoljanak be az előző ülés óta folytatott munkájukról. 
 
Domiter Ferenc képviselő-testületi tag: részt vett a tűzoltó versenyen a vendégek 
fogadásában. 
 
Horváth Győző képviselő-testületi tag: szintén a tűzoltó versenyen vett részt. 
 
Felhalmi Antal képviselő-testületi tag: az elmúlt időszakban részt vett a tűzoltó versenyen, 
felmérte a települést gazzal benőtt, elhanyagolt területek vonatkozásában és az önkormányzat 
számára folytatott anyagbeszerzést. 
 
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: részt vett a tűzoltó versenyen a vendégek fogadásában, 
továbbá a falugondnoki szolgálat részére segített anyagbeszerzésben. 
 

2.) Pályázati lehetőségek 
      Előadó: Tuba Erik polgármester 

    
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Beled és Edve mellett Rábakecöl is csatlakozni 
kíván a Kistérség által benyújtott senior, illetve sport pályázatokhoz.  
A pályázati felhívások tartalmazzák többek között a támogatás célját, a rendelkezésre álló 
keretösszeget, az igényelhető támogatást, hogy kik pályázhatnak, illetőleg a pályázati 
feltételeket. (Jegyzőkönyv mellékletét képezik). 
A strandsportágak fejlesztésére kiírt pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy lehetőség 
van strandfoci, strandkézilabda és strandröplabda pálya kialakítására. A pálya kialakítására az 
iskola mögötti területet javasolja. Elmondja azonban, hogy strandfoci pályához a terület kicsi, 
viszont a strandkézilabda pályához védősávokkal együtt is megfelelő. Az önerő nem kerül 
feltétlenül forintösszegbe, társadalmi munkába is elfogadják.  
 
A Tárt Kapus Létesítmények Programban való részvétel pályázatának benyújtását és 
kidolgozását a testület rábízza a polgármesterre, mivel a pályázathoz önerő nem szükséges.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal javasolja pályázat benyújtását strandkézilabda pálya 
kivitelezése céljából és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
   29/2008.(V.26.) Határozat 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be „A strandsportágak infrastrukturális fejlesztésére (pályázat 
kódja: SPO-SIF-08)” címmel az önkormányzat tulajdonában lévő 
Rábakecöl, Kossuth u. 51. szám alatti ingatlanon strandkézilabda 
pálya kialakítása céljából az alábbi költségvetéssel: 
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A beruházás összköltsége: 2.954.626 Ft (ÁFA-val együtt). 
Pályázott összeg: 1.998.000 Ft (ÁFA-val együtt). 
Társadalmi munka értéke: 520.000 Ft (ÁFA-val együtt). 
Saját forrás: 436.626 Ft (ÁFA-val együtt; új kerítés és pályatartozékok 
ára) 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. május 31. 

 
3.) A beérkezett lakáspályázatok elbírálása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a meghirdetett önkormányzati lakásra 4 pályázat 
érkezett be. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület 
munkacsoportot hozott létre, amely értékelte a beérkezett pályázati anyagokat. A 
munkacsoport tagjai: Takácsné Kovács Mária, Budainé Lelkes Bernadett, Szabó Géza, Dr. 
Gál László és Tuba Erik. Budainé Lelkes Bernadett, az Egyesített Szociális Központ 
munkatársa véleményezte is a pályázatokat (mellékelve). Mérlegelve a család munkahelyi, 
anyagi körülményeit is, a munkacsoport rangsort állított fel, melynek alapján Nyírádi Károly 
és családja nyerte el leginkább a munkacsoport tetszését.  
Elmondása szerint egy másik pályázó, Kovács János és családja is rendkívül szimpatikussá 
vált a munkacsoportnak. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a településen egy másik lakás 
bérbeadására is lehetőség adódott, nevezetesen a kántorlakásra, mely egy egészségügyi 
meszeléssel kiadható. A meszelést az önkormányzat felvállalná. Sajnos ennek a lakásnak az 
elrendezése nem a legjobb, javasolja a testületnek a lakás áttekintését, és lehetőség szerint 
bérbeadásra felajánlani Kovács János és családja számára, amennyiben az nekik megfelel.  
 
Vita után a képviselő-testület a munkacsoport véleményét figyelembe véve az alábbi rangsort 
állította fel a pályázók között: 

1) Nyírádi Károly Vitnyéd, Szent Antal u. 73. 
2) Kovács János Iváncsa, Fő u. 102. 
3) Tóthné Balázs Ildikó Budapest XX. Határ u. 90. 
4) Sucu Mónika Cegléd, Köztes u. 33. 

Egyúttal a testület megbízza a munkacsoportot, hogy az előzőekben felállított rangsor alapján 
egyeztessen a pályázókkal, illetőleg helyszíni szemle és egyéni meghallgatás után döntsön 
majd a képviselő-testület a kiválasztott bérlő személyéről. 
 
Ezen javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag támogatta. 
 

4.) Falunapi előkészületek 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
  

Tuba Erik polgármester: elmondása szerint a nemrégiben megrendezésre került 
tűzoltóversenyen a vendéglátás a Fényes Vendéglő feladata volt. A falunapra a Cimborák és a 
Raffaello vendéglátó egységeket kérte fel. A falunapi rendezvényen hastánc bemutatóval, 
illetőleg disco tánccal fellépő helybéli fiatalok mellett javasolja esti programként a nyúli 
majorettek világító botokkal történő felvonulását. Elmondja, hogy ez egy fél órás műsor 
lenne, szállítással együtt összesen kb. 60.000 Ft-ért. Sajnos egy sztárvendég fél órás műsora 
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100.000 – 150.000 Ft-nál kezdődik. Gondolt még arra is, hogy sztárvendégnek esetleg egy 
humoristát is lehetne hívni, de árat még nem tud. Elmondja, hogy eddig 400.000 Ft-ba van a 
falunap, mely összegbe még az étkezés és vendéglátás nincs bent, de egyes benyújtott 
pályázatok - pozitív elbírálás esetén - érinthetik a falunap várható költségeit. A 
testvérkapcsolati pályázatok eredménye várhatóan június elejére várható, javasolja, hogy a 
vendégül látással kapcsolatban ezt várják meg.  
 
A képviselő-testület javasolja babgulyás és pincepörkölt kategóriákban való főzés 
kihirdetését, illetőleg mindenki részére jelképes ajándék átadását a főzés végén. Javasolják 
továbbá, hogy elsődlegesen a helybélieknek legyen meghirdetve a főzés, érdeklődés 
hiányában vidékiek is szóba kerülhetnek.   
 

5.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondása szerint a meglévő alapítvány Alapító Okiratának 
technikai jellegű módosítása válik szükségessé, mely nem új alapítvány, hanem a meglévő 
alapítvány névmódosítása lenne. A meglévő alapítványnak a jogutódja lesz a most létrehozott 
alapítvány. (Az Alapító Okirat tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy azért kerülne sor az Alapító Okirat módosítására, mert 
egyrészt változik a neve és új kuratóriumot kell létrehozni. Bővülne a tevékenységi köre, 
munkahelyteremtés, letelepedés, pályázati támogatás, és néhány törvényi előírás miatt 
szükséges módosításról lenne szó. 
 
A képviselő-testület az Alapító Okirat módosítását elfogadta és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

   30/2008.(V.26.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Rábakecöli Iskoláért” Alapítvány jogutódjaként létrehozza a 
„Rábakecöl Községért” Alapítványt.  
Az Alapítvány Alapító Okiratát egységes szerkezetben a képviselő-
testület elfogadja. Az Alapítvány 5 tagú kuratóriumába az alábbi 
személyeket választja meg: 
Elnök: Boros Margit Rábakecöl, Dózsa u. 1/A. 
Tagok: Tuba Pál Rábakecöl, Ady E. u. 13. 
            Homlokné Halász Judit Rábakecöl, Kossuth u. 104. 
            Odorics József Rábakecöl, Rákóczi u. 27. 
            Szarkáné Horváth Valéria Rábakecöl, Ady u. 15. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a fenti változások bírósági 
nyilvántartásba vételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. június 30. 
 

 
6.) Döntés lakásfenntartási támogatásról 
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Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. 

 
 

Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 17,00 
órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
  Tuba Erik                                Dr. Gál László 
polgármester                            jegyző 
 
 
 
 
 

 
Németh-Takács Katalin 

Jegyzőkönyvvezető 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

 
Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. május 26. 

1. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések 
óta tett intézkedésekről 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az előző ülés óta az alábbi határozatok kerültek 
végrehajtásra: 
14/2008. (III.31.) határozat lakáspályázat értékelésére munkacsoport létrehozása 
22/2008. (V.05.) határozat CÉDE pályázat benyújtásáról 
23/2008. (V.05.) határozat TEUT pályázat benyújtásáról 
25/2008. (V.05.) határozat társulási megállapodás módosításáról 
26/2008. (V.05.) határozat belső ellenőrzésről szóló együttműködési megállapodás 
módosítása 
27/2008. (V.05.) határozat mozgókönyvtári feladatellátásra szolgáltatóval megállapodás 
megkötése 
28/2008. (V.05.) határozat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 
 
Május 9-11-én községünkben lomtalanítást végeztünk. 
Az Erkel utcai szolgálati lakás festése az elmúlt héten megtörtént. 
 
Május 17-én Rábakecöl adott otthont a hagyományos térségi tűzoltóversenynek. A 
rendezvény megvalósításához támogatást nyújtott a Rábamenti MTSZ, a Kis-Rába Menti 
Takarékszövetkezet, a Kétüsz Kft, valamint Kapuvár, Szárföld, Veszkény, Mihályi és Osli 
Önkormányzatai. Köszönöm a vendéglátáshoz nyújtott segítséget az óvoda dolgozóinak és a 
Fényes Vendéglőnek. 
 
Köszönöm Vass László segítségét, aki a temetőbe az új kút mellé öntözőkanna tartót készített. 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. május 26. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
Sport Szakállamtitkársága /1054 Budapest, Hold u. 1./ 
pályázatot hirdet a Települési Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulásai részére 
a Szeniorsport - Aktív Életmód - Egészségfejlesztő Program 
megvalósításában történő együttműködésre. 
1/ A projekt célja 
A Nemzeti Sportstratégia generális célja az életminőség javítása, pozitív irányú 
változások elérése a népesség egészségi állapotában, amely a primer prevenció- és 
a mozgás-rehabilitáció eszközeit felhasználva különösen hatékonyan valósítható 
meg. Az egészséges-életmód attitűdrendszerének kialakulását, és egész életen át 
tartó megőrzését, az időskorú lakosság fizikai aktivitásának ösztönzését döntő 
módon befolyásolhatja a szenior szabadidősport területi szintű megerősítése, a 
kistérségi programok kínálatának bővítése, közösségi keretek között történő 
megszervezése, az eseményeken résztvevők számának növelése. 
A projekt további célja a „települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai” 
és a területükön működő – időseket tömörítő – civil szervezetek, intézmények 
kooperációjának erősítése, a lokális erőforrás-koncentráció megvalósítása, a 
fenntartható partnerségi modellek kidolgozása, valamint a „szenior sportháló” 
létrehozása. 
2/ A pályázók körének meghatározása, a kedvezményezettek 
A támogatás kedvezményezettjei a 2004. évi CVII. törvény alapján létrejött 
„települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai”. 
A pályázók közül előnyben részesülnek azok a kistérségek, amelyek társulási 
megállapodásában (alapító okiratukban) önként és önálló területként vállalták a 
sporttal kapcsolatos feladatok közös ellátását, vagy azt más közszolgáltatási funkció 
részeként (pl. közoktatás) integrálták. Az együttműködő partnerek kiválasztásánál 
további pozitív elbírálási szempontot jelent a hátrányos helyzetű térségi besorolás, 
illetve ha a tervezett program kistelepülésen valósul meg. 
3/ A projekt megvalósítása, általános támogatási feltételek 
A kedvezményezettek részére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
vissza nem térítendő ösztönző támogatást nyújt, amelynek feltétele: 
. a 2008. május 1. – október 31. közötti időszakban megvalósuló, a kistérség 
településeire kiterjedő, széleskörű részvételi lehetőséget jelentő időskori aktív 
életmód program összeállítása (kistérségenként maximum 4 elkülönülő program, 
az útmutatóban részletezett tartalmi szempontok szerint), annak propagálása, a 
tervezett rendezvények megszervezése és lebonyolítása, a kistérségben 
bevonható civil szervezetek és intézmények együttműködésével, 
2 
. a tervezett program lebonyolításához szükséges szervezeti háttér, valamint a 
személyi, illetve létesítmény-feltételek rendelkezésre állása, 
. a meghatározott hányadú saját forrás vállalása, ill. biztosítása: 
- egy program minimális költségvetése 400.000,- Ft (100 %) 
- a támogatás aránya 75 % (összege programonként maximum 300.000,- Ft) 
- a saját forrás aránya 25 % (összege programonként minimum 100.000,- Ft) 
- a saját forrásnak a kistérség bankszámláján kell rendelkezésre állnia 
4/ Finanszírozás 
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. 
évi CLXIX. törvény XI. fejezet „A szabadidősport támogatása” elnevezésű fejezeti 
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kezelésű előirányzata. A rendelkezésre álló keretösszeg 67 mFt. 
A támogatás első részletének (50 %) átutalására a támogatási szerződés 
megkötését követően kerül sor a Szeniorsport – Aktív életmód – Egészségfejlesztő 
programban kiválasztásra kerülő többcélú kistérségi társulások részére. 
A támogatás második részletének (50 %) átutalására a programok megvalósulását 
bemutató szakmai- és teljes körű pénzügyi beszámoló elfogadását követően kerülhet 
sor, a megkötött támogatási szerződésben meghatározottak szerint. 
5/ A támogatás felhasználása 
A támogatást kizárólag az elfogadott programokban szereplő szeniorsport 
események (rendezvények, foglalkozások, tevékenységek) megszervezésével, 
illetve lebonyolításával kapcsolatos közvetlen kiadásokra lehet felhasználni, amelyek: 
. sport- és közösségi létesítmények bérleti díja 
. sporteszközök bérleti díja 
. csoportos utazási költségek, személyszállítás 
. versenydíjak (serleg, érem, oklevél) 
. szakképzett foglalkozásvezetők tiszteletdíja (maximum 20 %) 
. számla ellenében nyújtott sport- és egészségügyi szolgáltatások (max. 50 %) 
A saját forrásból más a – programok megvalósításához kapcsolódó – költségek is 
finanszírozhatók. 
6/ Pénzügyi elszámolás, szakmai beszámoló 
A támogatottnak az egyes programok megvalósításáról teljes körű (a saját forrás 
felhasználását is magában foglaló) pénzügyi-, valamint szakmai beszámolót kell 
készítenie, amelynek tartalmaznia kell az események tevékenységek, foglalkozások 
tartalmának-, illetve a résztvevők körének és számának bemutatását. A szakmai 
beszámoló részét képezi továbbá annak leírása, hogy a programsorozat milyen 
mértékben segítette elő a kistérségben élő időskorúak aktív szabadidő eltöltési 
lehetőségének bővítését, a rendszeresen testmozgást folytatók számának növelését, 
az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködést, a közösségi 
kohézió erősítését, az esélyegyenlőség megteremtését és a turisztikai kapcsolódási 
pontok kialakítását. A szakmai beszámolóhoz csatolni kell a megvalósulást igazoló 
digitális fényképeket, propaganda kiadványokat és a megjelent sajtócikkeket. 
3 
7/ Közzététel 
A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó formanyomtatványok a www.otm.gov.hu 
és a www.magzrt.hu portálokon, valamint a www.ksr.sportolonemzet.hu weboldalon 
a „Pályázatok” címszó alatt érhető el és tölthető le. A felhívásról a Többcélú 
Kistérségi Társulások Munkaszervezetei a kistérségi koordinátori hálózaton keresztül 
közvetlenül is értesülnek. 
8/ A benyújtandó dokumentumok: 
1) Pályázati Formanyomtatvány. 
2) A Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve által kiállított „Igazolás a 
(Többcélú Kistérségi Társulás) törzskönyvi nyilvántartásba vételről” dokumentum 
hitelesített másolata. („A” melléklet) 
3) A pályázó hivatalos képviselője aláírási címpéldányának pályázó által hitelesített 
másolata („B” melléklet) 
4) Nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról („C” melléklet) 
5) Részletes programterv („D” melléklet), amely tartalmazza az alábbi információkat: 
. a tervezett események, tevékenységek, foglalkozások felsorolása és leírása 
. a tervezett programok időpontjának és helyszínének megjelölése 
. a programokban foglalkoztatott résztvevők köre, száma 
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. a rendezésért felelős személyek, szakképzett foglalkozásvezetők feltüntetése 

. a megvalósításba bevont együttműködő intézmények, illetve civil szervezetek 
(egyesületek, klubok, közösségek) megnevezése 
6) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 
8/b. számú melléklete: Adatlap a támogatási döntésről. („E” melléklet) 
7) 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes adóhatóság által kiállított igazolás 
arról, hogy a kistérségi társulásnak nincs esedékessé vált és meg nem fizetett 
köztartozása. („F” melléklet) 
9/ A pályázatok beküldésének határideje: 2008. május 15. 
A pályázatokat három (1 eredeti és 2 másolati) példányban a közreműködő szerv 
(pályázatkezelő) címére postán kell megküldeni. Hiánypótlásra nincs lehetőség! 
Postacím: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 
1539 Budapest, Pf. 684. 
A borítékon kérjük feltüntetni a: SPO-KSZE-2008 kódszámot 
A pályázati űrlapokat a sport.szenior@magzrt.hu e-mail címre elektronikusan is 
továbbítani kell! Információ: 06-40/200-617 
A pályázati felhívásra benyújtott programok megvalósítását a Többcélú Kistérségi 
Társulások – saját felelősségükre és forrásaik terhére – még a támogatási döntés 
ismertté válása előtt, illetve a támogatási szerződés megkötése előtt 
2008. május 1-től megkezdhetik! 
A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a pályázati 
formanyomtatvány, melyek együtt tartalmazzák a pályázat összes feltételét. 
4 
Részletes támogatási feltételek, 
szakmai útmutató a programok tartalmi összeállításához 
1. A támogatás kedvezményezettjei és a partnerszervezetek 
1.1. A támogatás kedvezményezettjei a 2004. évi CVII. törvény alapján létrejött 
„települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai”. 
1.2. A támogatás tovább nem adható, annak cél szerinti felhasználásáról a 
kedvezményezettnek kell elszámolnia. 
1.3. A programok megvalósításába bevonhatók (az események, tevékenységek, 
foglalkozások megszervezésében és lebonyolításában részt vehetnek) a 
kistérségben működő intézmények, civil szervezetek, non-profit társaságok. 
1.4. Együttműködő szakmai partnerszervezetek lehetnek tipikusan: 
1.4.1. sportegyesületek, szenior sportszervezetek 
1.4.2. egészség klubok, Szív Egyesületek 
1.4.3. nyugdíjasok szervezetei, közösségei 
1.4.4. a kistérségben működő oktatási, kulturális és szociális intézmények 
1.4.5. önkormányzati tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaságok (KHT) 
2. A benyújtásra kerülő programok száma és helyszínei 
2.1. Az együttműködési felhívásra egy kistérség összesen négy (4) szeniorsport – 
aktív életmód program beküldésével jelentkezhet. 
2.2. Valamennyi programnak a kistérségen belül – a zöld sportokat (túrázásokat) 
wellness kirándulásokat tartalmazóknak pedig annak vonzáskörzetében – kell 
megvalósulnia. 
2.3. A székhely településen maximum kettő (2) program bonyolítható le, a 
továbbiakat a kistérséghez tartozó más településeken kell megszervezni. 
2.4. Egy partnerszervezet – ugyanazon településen – csak egy program 
megvalósításába vonható be. 
3. A költségvetés összeállítására vonatkozó ÁFA számítási szabályok 
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3.1. A költségvetés számításának alapja a program ÁFA nélküli nettó költsége. Ha 
azonban a pályázónak jogszabály alapján a programmal kapcsolatban nincs 
ÁFA levonási jogosultsága, akkor a költségvetés számításának alapja a 
program ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége. 
4. A támogatás és a saját forrás aránya 
4.1. Egy program minimális költségvetése 400.000,- Ft (100 %). 
4.2. A támogatás aránya 75 % (összege programonként maximum 300.000,- Ft). 
4.3.A saját forrás aránya 25 % (összege programonként minimum 100.000,- Ft). 
4.4.A saját forrásnak pénzben kell rendelkezésre állnia, amelyet a többcélú 
kistérségi társulás nyilatkozattal igazol. 
4.5. A saját forrást teljes egészében, vagy részben biztosíthatja: 
4.5.1. a kistérségi társulás 
4.5.2. települési önkormányzat* 
4.5.3. a megvalósításban együttműködő partnerszervezet* 
4.5.4. a résztvevő személyek hozzájárulása* 
*a Többcélú Kistérségi Társulás számlájára történő befizetéssel 
5 
5. Pénzügyi beszámoló, elszámolható költségek 
5.1. A kedvezményezettnek a programok megvalósításáról teljes körű – a 
támogatás és a saját forrás célszerinti felhasználását egyaránt igazoló – 
pénzügyi beszámolót kell készítenie. 
5.2. A benyújtásra kerülő pénzügyi beszámolóban csak olyan költségek 
számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a program tartalmi 
megvalósításához, megfelelnek a költséghatékonyság elvének, és nem 
haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. 
5.3. A támogatás kedvezményezettjei a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásai, ezért valamennyi – a programok megvalósításához 
kapcsolódó – költségszámlát a kedvezményezett nevére kell kiállítani. 
5.4. A támogatással szemben elszámolható költségek: 
5.4.1. sport- és közösségi létesítmények bérleti díja 
5.4.2. sporteszközök bérleti díja 
5.4.3. csoportos utazási költségek, személyszállítás 
5.4.4. versenydíjak (serleg, érem, oklevél) 
5.4.5. szakképzett foglalkozásvezetők tiszteletdíja (maximum 20 %) 
5.4.6. számla ellenében nyújtott sport- és egészségügyi szolgáltatások (amely 
együttesen maximum a támogatási összeg 50 % -a lehet) 
5.5.A saját forrásból más, a programok megvalósításához kapcsolódó – 5.2 pont 
szerinti – költségek is finanszírozhatók. 
5.6. A költségeket a támogatás elszámolásának benyújtásakor számlákkal kell 
azonosítani és igazolni, a pénzügyi kifizetés, valamint a hozzátartozó szakmai 
teljesítésigazolással együtt. 
5.7. A támogatás kedvezményezettjei a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásai, ezért valamennyi – a programok megvalósításához 
kapcsolódó – költségszámlát a kedvezményezett nevére kell kiállítani. 
5.8. A számlák kiállításának, teljesítésének, illetve kifizetésének időpontja nem 
előzheti meg a pályázat benyújtásának napját. (A pályázat benyújtásának 
időpontja mindenképpen korábbi, mint a program megkezdésének tényleges 
időpontja). 
5.9. A pénzügyi beszámolót programonként elkülönülten, külön-külön űrlapon kell 
benyújtani. (A pénzügyi beszámolóra vonatkozó további előírásokat a 
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Pályázati Útmutató és a támogatási szerződés részletezi.) 
6. Tartalmi követelmények 
6.1. Az együttműködési felhívásra jelentkezni olyan, a kistérségben megvalósuló 
(külön-külön űrlapon benyújtott) aktív életmód programokkal lehet, amelyek a 
sport primer prevenciós, egészségfejlesztő szerepét érvényesítve elősegítik: 
6.1.1. az életminőség javítását, az egészséges-életmód attitűdrendszerének 
kialakítását és egész életen át tartó megőrzését, az időskorú lakosság 
fizikai aktivitásának ösztönzését, rendszeres mozgáslehetőségének 
megteremtését, valamint mentális fejlesztését 
6.1.2. a legjobb szenior sportgyakorlatok és hagyományok kialakítását, 
modellezését, módszertanának átadását, illetve széles körben történő 
elterjesztését 
6.1.3. a helyi kooperáció erősítését, és a közösségi kohézió fejlesztését 
6.1.4. az életvezetés, a táplálkozási-, gasztronómiai szokások, valamint a 
lelki-szellemi-tudati folyamatok pozitív irányú változásait. 
6 
6.2.A programoknak a 2008. május 1. – október 31. közötti időszakban, heti 
rendszerességgel ismétlődő, 1-1,5 óra időtartamú, szervezett keretek 
között zajló, szakemberek által vezetett, legalább három (3) mozgásos 
tevékenységi kört, és a „szenior klubélet” kereteit, illetve tartalmát 
erősítő foglalkozásokat, eseményeket kell tartalmaznia. 
6.3. Egy csoport minimum 20 fős, 50 éves ill. annál idősebb résztvevőkkel. 
6.4. Választható tevékenységi körök (mozgásformák) sportterületek: 
6.4.1. jóga, meditáció 
6.4.2. gyógytestnevelés (gerinctorna, izületi torna, légző gyakorlatok) 
6.4.3. kondicionáló torna, zenés gimnasztika 
6.4.4. társastánc, néptánc, sporttánc 
6.4.5. úszás, aqua-fitness, wellness 
6.4.6. zöld sportok (gyalogtúra, kerékpár túra, evezés, tájfutás, kocogás) 
6.4.7. labdajátékok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, tenisz, asztalitenisz) 
6.4.8. golyós sportok (teke, bowling, petanque, bocsa, biliárd, stb.) 
6.4.9. játékos sportvetélkedők, hagyományőrző népi sportjátékok 
6.5. A klubélet elemei (klubfoglalkozások, ismeretterjesztő előadások tematikája) 
6.5.1. egészséges életvezetés, szabadidős életstratégia 
6.5.2. minta életpályák, szenior sportkvalitások bemutatása 
6.5.3. időskori betegségek megelőzése, leküzdése 
6.5.4. egészséges étrend, táplálkozási tanácsok 
6.5.5. mentális önfejlesztés, lelki-szellemi-tudati-erkölcsi megerősítés 
6.5.6. környezet tudatos életforma 
6.5.7. internetes ismeretszerzés, tudásfejlesztés 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
Sport Szakállamtitkársága /1054 Budapest, Hold u. 1./ 
pályázatot hirdet a Települési Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulásai részére 
a Komplex Kistérségi Szabadidősport Program 
megvalósításában történő együttműködésre 
1/ A projekt célja 
A Nemzeti Sportstratégia kiemelt célja az életminőség javítása, pozitív irányú változások 
elérése a népesség egészségi állapotában, amely a primer prevenció eszközeit 
felhasználva különösen hatékonyan valósítható meg. Az egészséges életmód 
attitűdrendszerének kialakulását, a lakosság fizikai aktivitásának ösztönzését döntő 
módon befolyásolhatja a szabadidősport programok kistérségi kínálatának bővítése, 
szervezett keretek között történő lebonyolítása, a résztvevők körének kiszélesítése, 
számának növelése. 
A projekt további célja a „települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai” és a 
területükön működő civil szervezetek (sportegyesületek, szabadidő klubok, stb.) illetve 
intézmények együttműködésének erősítése – a lokális erőforrás-koncentráció – a 
fenntartható partnerségi modellek kidolgozása, valamint a „szabadidősport háló” 
létrehozása. 
2/ A pályázók körének meghatározása, a kedvezményezettek 
A támogatás kedvezményezettjei a 2004. évi CVII. törvény alapján létrejött „települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai”. 
A pályázók közül előnyben részesülnek azok a kistérségek, amelyek a társulási 
megállapodásukban (alapító okiratukban) önként és önálló területként vállalták a sporttal 
kapcsolatos feladatok közös ellátását, vagy azt más közszolgáltatási funkció részeként (pl. 
közoktatás) integrálták. Az együttműködő partnerek kiválasztásánál további pozitív 
elbírálási szempontot jelent a hátrányos helyzetű térségi besorolás, illetve ha a tervezett 
program több kistelepülés bevonásával valósul meg. 
3/ A projekt megvalósítása, általános támogatási feltételek 
A kedvezményezettek részére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium vissza 
nem térítendő ösztönző támogatást nyújt, amelynek feltétele: 
. a 2008. május 1. – november 30. közötti időszakban megvalósuló, komplex, a 
kistérség valamennyi településére kiterjedő, folyamatos részvételi lehetőséget jelentő 
szabadidősport programcsomag, eseménylánc összeállítása, annak széles körű 
propagálása, a tervezett rendezvények megszervezése és lebonyolítása, a 
kistérségben bevonható civil szervezetek és intézmények együttműködésével, 
. a tervezett program lebonyolításához szükséges szervezeti háttér, valamint a személyi, 
illetve létesítmény-feltételek rendelkezésre állása, 
2 
. a meghatározott hányadú saját forrás vállalása, ill. biztosítása: 
„A” kategória: kistérségi sportmenedzser megbízása esetén 
a támogatás aránya 80 % (összege maximum1.200.000,- Ft) 
a saját forrás aránya 20 % (összege minimum 300.000,- Ft) 
„B” kategória: ha nem bíznak meg kistérségi sportmenedzsert 
a támogatás aránya 75 % (összege maximum 900.000,- Ft) 
a saját forrás aránya 25 % (összege minimum 300.000,- Ft) 
A saját forrásnak a kistérségi társulás számláján kell rendelkezésre állnia. 
4/ A projekt finanszírozása 
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi 
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CLXIX. Törvény XI. fejezet „Szabadidősport támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzat. A rendelkezésre álló keretösszeg 167 millió forint. 
Az ösztönző támogatás első részletének (50 %) átutalására a támogatási szerződés 
megkötését követően kerül sor a Komplex Kistérségi Szabadidősport Programban 
kiválasztásra kerülő „települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai” részére. 
Az ösztönző támogatás második részletének (50 %) átutalására a programok 
megvalósulását bemutató szakmai- és teljes körű pénzügyi beszámoló elfogadását 
követően kerülhet sor, a megkötött támogatási szerződésben meghatározottak szerint. 
5/ A támogatás felhasználása 
A támogatást kizárólag az elfogadott kistérségi szabadidősport rendezvények 
megszervezésével, illetve lebonyolításával kapcsolatos közvetlen kiadásokra lehet 
felhasználni, amelyek: 
. sport- és közösségi létesítmények bérleti díja 
. sporteszközök bérleti díja 
. csoportos utazási költségek, személyszállítás 
. versenybírói díjak 
. versenydíjak (serleg, érem, oklevél) 
. tiszteletdíjak (közreműködői kifizetések) 
. számla ellenében nyújtott sport- és egészségügyi szolgáltatások 
A saját forrásból más a – programok megvalósításához kapcsolódó – költségek is 
finanszírozhatók. 
6/ Pénzügyi elszámolás, szakmai beszámoló 
A támogatottnak a projekt megvalósításáról teljes körű (a saját forrás felhasználását is 
magában foglaló) pénzügyi és szakmai beszámolót kell készítenie, amelyhez csatolni kell 
az egyes események versenykiírását, eredményösszesítőit, a propaganda kiadványokat 
és a megjelent sajtócikkeket, illetve az eseményeken készült digitális fényképeket. A 
szakmai beszámoló részét képezi továbbá: hatástanulmány arról, hogy a programsorozat 
milyen mértékben segítette elő a kistérségben élők aktív szabadidő eltöltési 
lehetőségének bővítését, a rendszeresen szabadidősport tevékenységet folytatók 
számának növelését, az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés-, a 
közösségi kohézió erősítését, az esélyegyenlőség megteremtését és a turisztikai 
kapcsolódási pontok kialakítását. 
3 
7/ Közzététel 
A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó formanyomtatványok a www.otm.gov.hu és a 
www.magzrt.hu portálokon, valamint a www.ksr.sportolonemzet.hu weboldalon a 
„Pályázatok” címszó alatt érhető el és tölthető le. A felhívásról a Többcélú Társulások 
Munkaszervezetei a kistérségi koordinátori hálózaton keresztül közvetlenül is értesülnek. 
8/ A benyújtandó dokumentumok: 
1) Pályázati Formanyomtatvány. 
2) A Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve által kiállított „Igazolás a (TKT) 
törzskönyvi nyilvántartásba vételről” dokumentum hitelesített másolata. („A” melléklet) 
3) A pályázó hivatalos képviselője aláírási címpéldányának pályázó által hitelesített 
másolata („B” melléklet) 
4) Nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról („C” melléklet) 
5) Részletes programterv („D” melléklet), amely tartalmazza az alábbi információkat: 
. a Kistérségi Szabadidősport Naptár eseményeinek felsorolása és leírása 
. a tervezett rendezvények időpontjának és helyszínének megjelölése 
. a programokban foglalkoztatott résztvevők köre, száma 
. a rendezésért felelős személyek, szakmai vezetők feltüntetése 
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. a megvalósításba bevont együttműködő partnerek (intézmények, civil szervezetek) 
megnevezése 
6) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 8/b. 
számú melléklete: Adatlap a támogatási döntésről. („E” melléklet) 
7) 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes adóhatóság által kiállított igazolás arról, 
hogy a kistérségi társulásnak nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása. 
(„F” melléklet) 
9/ A pályázatok beküldésének határideje: 2008. május 15. 
A pályázatokat három (1 eredeti és 2 másolati) példányban a közreműködő szervezet 
(pályázatkezelő) címére postán kell megküldeni. Hiánypótlásra nincs lehetőség! 
Postacím: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 
1539 Budapest, Pf. 684. 
A borítékon kérjük feltüntetni a: SPO-KSZP-2008 kódszámot 
A Pályázati Formanyomtatványt, valamint a „D” és „E” mellékleteket 
a sport.szprogram@magzrt.hu e-mail címre elektronikusan is továbbítani kell! 
Információ: 06-40/200-617 
A pályázati felhívásra benyújtott programok megvalósítását a Többcélú Kistérségi 
Társulások – saját felelősségükre és forrásaik terhére – még a támogatási döntés ismertté 
válása előtt, illetve a támogatási szerződés megkötése előtt május 1-től megkezdhetik! 
A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a pályázati 
formanyomtatvány, melyek együtt tartalmazzák a pályázat összes feltételét. 
4 
Részletes támogatási feltételek, 
szakmai útmutató a programok tartalmi összeállításához 
1. A támogatás kedvezményezettjei és a partnerszervezetek 
1.1. A támogatás kedvezményezettjei a 2004. évi CVII. törvény alapján létrejött 
„települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai”. 
1.2. A támogatás tovább nem adható, annak cél szerinti felhasználásáról a 
kedvezményezettnek kell elszámolnia. 
1.3. A programok megvalósításába bevonhatók (az események, tevékenységek, 
foglalkozások megszervezésében és lebonyolításában részt vehetnek) a 
kistérségben működő intézmények, civil szervezetek, non-profit társaságok. 
1.4. Együttműködő szakmai partnerszervezetek lehetnek tipikusan: 
1.4.1. helyi sportegyesületek és sportszövetségek 
1.4.2. települések civil közösségei 
1.4.3. a kistérségben működő oktatási, kulturális és szociális intézmények 
1.4.4. önkormányzati tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaságok (KHT) 
2. Szakmai, tartalmi követelmények 
2.1. A támogatás feltétele olyan komplex kistérségi lakossági szabadidősport 
programcsomag összeállítása, kidolgozása és megvalósításának vállalása, amely 
együttesen tesz eleget az alábbi feltételeknek: 
2.1.1. sorozatot alkot a kistérséghez tartozó településeken megvalósuló 
események között, a 2008. május 1. – november 30. közötti időszakban, 
2.1.2. településenként (település csoportonként) legalább két-két alkalommal 
önállóan, vagy más közösségi rendezvényekhez kapcsolódva (falunap, 
búcsú stb.) több szabadidősport tevékenységi kör (amatőrverseny, 
sportvetélkedő, teljesítmény próba, túra) közüli választhatósággal biztosít 
széleskörű részvétei lehetőséget, 
2.1.3. legalább évi két alkalommal olyan, a központi településen (vagy a 
kistérségben lévő más, arra alkalmas helyen) megszervezésre kerülő 
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összevont, körzeti szabadidősport találkozót is megvalósít, amelyen a 
kistérségben lévő településekről érkező közösségek, csapatok, családok és 
egyéni résztvevők számára egyaránt biztosítja az egymás közötti sportolás, 
versengés, aktív szabadidő eltöltés lehetőségét, 
2.1.4. kistérségi (körzeti) alapfokú (amatőr) sportági bajnokságokat is tartalmaz (pl. 
kispályás labdarúgás, teke, asztalitenisz, tenisz, strandsportok, stb.) 
2.1.5. lehetőséget biztosít a kistérségben lévő turisztikai potenciák feltárására, az 
aktív turizmus formáinak bemutatására és gyakorlására. 
3. A költségvetés összeállítására vonatkozó ÁFA számítási szabályok 
3.1. A költségvetés számításának alapja a program ÁFA nélküli nettó költsége. Ha 
azonban a pályázónak jogszabály alapján a programmal kapcsolatban nincs ÁFA 
levonási jogosultsága, akkor a költségvetés számításának alapja a program ÁFAval 
növelt, bruttó összköltsége. 
4. A támogatás és a saját forrás aránya 
4.1. „A” kategória: ha a Társulás a program szakmai irányítása és szervezése 
céljából, megbízásos jogviszonyban, kistérségi spotmenedzsert foglalkoztat. 
4.1.1. A program minimális költségvetése 1.500.000,- Ft (100 %). 
4.1.2. A támogatás aránya 80 % (összege maximum 1.200.000,- Ft). 
4.1.3. A saját forrás aránya 20 % (összege minimum 300.000,- Ft). 
5 
4.2. „B” kategória: ha a Társulás (munkaszervezet) a program szakmai irányítása és 
szervezése céljából nem létesít sportmenedzseri megbízásos jogviszonyt. 
4.2.1. A program minimális költségvetése 1.200.000,- Ft (100 %). 
4.2.2. A támogatás aránya 75 % (összege maximum 900.000,- Ft). 
4.2.3. A saját forrás aránya 25 % (összege minimum 300.000,- Ft). 
4.3. A saját forrásnak pénzben kell rendelkezésre állnia, amelyet a Többcélú Kistérségi 
Társulás nyilatkozattal igazol. 
4.4. A saját forrást teljes egészében, vagy részben biztosíthatja: 
4.4.1. a kistérségi társulás 
4.4.2. települési önkormányzat* 
4.4.3. a megvalósításban együttműködő partnerszervezet* 
4.4.4. a résztvevő személyek hozzájárulása* 
*a Többcélú Kistérségi Társulás számlájára történő befizetéssel 
5. Pénzügyi beszámoló, elszámolható költségek 
5.1. A kedvezményezettnek a programok megvalósításáról teljes körű – a támogatás és 
a saját forrás célszerinti felhasználását egyaránt igazoló – pénzügyi beszámolót 
kell készítenie. 
5.2. A benyújtásra kerülő pénzügyi beszámolóban csak olyan költségek számolhatók 
el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a program tartalmi megvalósításához, 
megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon 
általánosan elfogadott mértéket. 
5.3. A támogatással szemben elszámolható költségek kizárólag: 
5.3.1. sport- és közösségi létesítmények bérleti díja 
5.3.2. sporteszközök bérleti díja 
5.3.3. csoportos utazási költségek, személyszállítás 
5.3.4. versenybírói díjak 
5.3.5. versenydíjak (serleg, érem, oklevél) 
5.3.6. tiszteletdíjak (közreműködői kifizetések) 
- „A” kategória: maximum 30 % (keretösszeg 360.000-, Ft) 
- „B” kategória: maximum 20 % (keretösszeg 180.000-, Ft) 
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5.3.7. számla ellenében nyújtott sport- és egészségügyi szolgáltatások (amely 
együttesen maximum a támogatási összeg 50 % -a lehet) 
5.4. A saját forrásból más a programok megvalósításához kapcsolódó – 5.2 pont 
szerinti – költségek is finanszírozhatók. 
5.5. A költségeket a támogatás elszámolásának benyújtásakor számlákkal kell 
azonosítani és igazolni, a pénzügyi kifizetés, valamint a hozzátartozó szakmai 
teljesítésigazolással együtt. 
5.6. A támogatás kedvezményezettjei a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásai, ezért valamennyi – a programok megvalósításához kapcsolódó – 
költségszámlát a kedvezményezett nevére kell kiállítani. 
5.7. A számlák kiállításának, teljesítésének, illetve kifizetésének időpontja nem előzheti 
meg a pályázat benyújtásának napját. (A pályázat benyújtásának időpontja 
mindenképpen korábbi, mint a program megkezdésének tényleges időpontja). 
5.8. A pénzügyi beszámolót programonként elkülönülten, külön-külön űrlapon kell 
benyújtani. (A pénzügyi beszámolóra vonatkozó további előírásokat a Pályázati 
Útmutató és a Támogatási Szerződés részletezi.) 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A strandsportágak infrastrukturális fejlesztésére 
(Pályázat kódja: SPO-SIF-08) 

 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József A. u. 2-4.) -
továbbiakban: Támogató - pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény XI. Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium fejezet, „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése 
és projektjei” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból,  a strandsportágak 
infrastrukturális fejlesztésének támogatására, az állami sportcélú támogatások 
felhasználásának és elosztásának részletes szabályairól szóló 22/2008. (IV.10) ÖTM 
rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján. 
 
1. A támogatás célja: 
 
A szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas, helyi adottságokhoz igazodó, igény szerinti 
eszközökkel felszerelt, homokos sportpályák létesítésének, felújításának támogatásával a 
tömegesíthető strandsportok népszerűsítése, mint például a strandfoci, a strandkézilabda, a 
strandröplabda, és a tollaslabda.  
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg: 
 
2.1 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 96.000.000 forint, azaz 

kilencvenhatmillió forint. 
2.2 A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 

2007. évi CLXIX. törvény XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
fejezet „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és 
projektjei” előirányzata tartalmazza. 

 
3. Közreműködő Szervezet: 
 
A Támogató a pályázat lebonyolításához Közreműködő Szervezetet vesz igénybe: 
 
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.  
1139 Budapest, Váci út 83. 
www.magzrt.hu 
 
4. A pályázók köre: 
 
Támogatást igényelhetnek a belföldi székhellyel rendelkező 

- települési önkormányzatok;  
- a települési önkormányzatok által alapított közalapítványok; 
- gazdasági társaságok; 
- közhasznú társaságok, illetve ezek jogutódjaként alakult nonprofit gazdasági 

társaságok; 
- társadalmi szervezetek 

a tulajdonukban, vagyonkezelésükben, üzemeltetésükben lévő területen, illetve 
létesítményeken megvalósuló fejlesztésekre. 
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5. Az igényelhető támogatás: 
 
5.1 A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.  
 
5.2 A pályázónak legalább a program összköltségének 30%-át kell saját forrásként biztosítani. 

A saját forrás biztosítható és beszámítható közösségért végzett munka (társadalmi munka, 
ingyenes dologi javak, valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában. 

 
5.3 A program összköltsége alatt az ÁFA nélküli, nettó értékeket kell figyelembe venni. Ha a 

pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott programmal kapcsolatban 
nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor az ÁFA-val növelt, bruttó összköltség vehető 
figyelembe. Amennyiben a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott 
programmal kapcsolatban van ÁFA levonási jogosultsága, de azt az adóhatóság felé nem 
érvényesíti, akkor az ÁFA-val növelt, bruttó összköltség vehető figyelembe. 

 
5.4 A támogatás kizárólag a strandsportágak űzésére alkalmas pályák építésére, felújítására 

illetve a pályatartozékok beszerzésére használható fel. Amennyiben strandfoci pálya 
építésére nyújtanak be pályázatot, strandkézilabda és strandröplabda sportágak űzéséhez 
szükséges pályatartozékok beszerzése is kötelező. Amennyiben strandkézilabda pálya 
építésére nyújtanak be pályázatot, strandröplabda sportág űzéséhez szükséges 
pályatartozékok beszerzése is kötelező. A pályatartozékok az alábbiak lehetnek: 
o strandröplabda: 1 pár hálótartó oszlop (lehet mobil, mozgatható, vagy fix hüvelyes 

kivehető, vagy amennyiben más sportág számára nem használható a pálya, akkor fix, 
bebetonozott), strandröplabda háló, antenna, pályavonal, bírói emelvény; 

o strandkézilabda: 1 pár kézilabda kapu, pályavonal; 
o strandfoci: 1 pár strandfoci kapu, két pár szögletzászló, pályavonal, és mindhárom 

esetben labdafogó háló. 
 
5.5 Jelen pályázat keretében sporteszközök és felszerelések (pl. labda, tollas ütő, mezek) nem 

vásárolhatók. 
  
5.6 A támogatás folyósítása két részletben történik. A támogatási összeg 50%-át a támogatási 

szerződés megkötését követően, a fennmaradó 50%-ot a teljes szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás elfogadását követően utalja át a Támogató (a támogatási 
szerződésben meghatározottaknak, illetve a pályázati útmutatónak megfelelően).  
Az elszámolási határidőt a támogatási szerződés tartalmazza. (Az elszámolási határidő 
kedvezményezettnek felróható be nem tartása a szerződéstől való elállást vonja maga 
után.) 
 

6. Pályázati feltételek: 
 

6.1.  A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a pályázati 
formanyomtatvány, melyek együtt tartalmazzák a pályázat összes feltételét. 
 

6.2.  A pályázat keretében a támogatási összeg terhére kizárólag 1 db pálya építhető, illetve 
újítható fel az alábbi típusú pályák közül:  
 
Strandfoci pálya 
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Mérete: min. 30 x 40 méter 
- A játéktér mérete a megadott kereteken belül választható, területét 2 m biztonsági sáv 

határolja. 
 

Strandkézilabda pálya 
Mérete: 33 m x 18 m (kifutókkal együtt) 
- A játéktér - amely egy mezőnyből és két kapuelőtérből áll - 27 m hosszú és 12 m 

széles, négyszögletes terület. A játékteret legalább 3 méter szélességű szabad terület 
övezi biztonsági zónaként.  

 
Strandröplabda pálya 
Mérete: 22 m x 14 m (kifutókkal együtt) 
- A játéktér 16 x 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó 

vesz körül, és légtere legalább 7 méter magasságig minden akadálytól mentes. 
 

Amennyiben a játéktér kiemelkedik a talaj szintjéből, akkor a pályát a fentiekben 
meghatározott méretnek megfelelő homok kifutó részekkel megnövelve kell megépíteni. 
 

6.3.  Jelen pályázat keretében olyan pályák megépítése támogatható, ahol a talaj legalább 40 
centiméter mélységű, vízszintes felületű homok, mely olyan sima és egyforma szemcse 
méretű, amennyire lehetséges, mentes minden szennyeződéstől, kavicstól, kőtől, kagylótól 
és minden olyan dologtól, ami vágást vagy egyéb sérülést okozhat. A homokkal 
kapcsolatos ajánlás: alulra 0.04 szemcsenagyságú mosott homok (kb. 20 cm vastagságú), 
tetejére 0.01 szemcsenagyságú mosott homok (kb. 20 cm vastagságban). A legjobb a 
speciális 0.01-es kvarchomok. 

 
6.4.  A pályázati formanyomtatvány kitöltése mellett az alábbi dokumentumok csatolása 

kötelező: 
- az érintett helyszín aktuális állapotát bemutató 3 db fotó; 
- a vállalt saját forrás, a közösségért végzett munka jellegének, értékének 

bemutatása és részletes indoklása; 
- a tulajdonjogot/vagyonkezelői jogot igazoló 30 napnál nem régebbi eredeti 

tulajdoni lap;  
- amennyiben nem a tulajdonos a pályázó, akkor a tulajdonossal kötött ez 

irányú szerződés, együttműködési megállapodás hiteles másolata; 
- hivatalos helyszínrajz vagy térképmásolat az ingatlanról; 
- amennyiben az önerő nem csak közösségért végzett munka formájában áll 

rendelkezésre, akkor az önerő igazolása 
- a beszerzendő eszközök részletes listája a beszerzés helyének megnevezésével. 

 
6.6 A pályázó vállalja, hogy a jelen pályázat keretében létrehozott, felújított pályát 3 évig 

fenntartja, rendeltetésének megfelelően használja, és elvégzi az üzemeltetéshez szükséges 
karbantartást.  
 

6.7 Egy pályázó jelen pályázati felhívás tekintetében csak egy pályázatot nyújthat be. 
Ugyanarra a pályázati célra (programra) kettő vagy több pályázat nem támogatható. 

 
7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 
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7.1.  A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be, 
amelyet 2008. április 24-től lehet letölteni a pályázati felhívásban szereplő internetes 
honlapokról. A formanyomtatvány nem változtatható meg sem tartalmában, sem 
alakjában. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. 

 
7.2 A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Támogató internetes honlapján 

(www.otm.gov.hu), a Közreműködő Szervezet internetes honlapján (www.magzrt.hu), 
valamint a www.ksr.sportolonemzet.hu weboldalon a „Pályázatok” címszó alatt érhető el 
és tölthető le. 

 
7.3 A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a 

pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt 
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat benyújtását követően 
hiánypótlásra nincs lehetőség.  

 
7.4 A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), zárt borítékban, ajánlott 

küldeményként a következő címre kell beküldeni: 
 

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 
A strandsportágak infrastrukturális fejlesztésé 

Kódszám: SPO-SIF-08 
1539 Budapest, Pf. 684. 

 
A pályázati formanyomtatványt és annak mellékleteit a sport.palya@magzrt.hu e-mail 
címre elektronikusan is továbbítani kell! Információ: 06-40/200-617 
 

A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (SPO-SIF-08), a pályázó nevét és címét. 
A beérkezett pályázati anyagokat az ÖTM bizalmasan kezeli. 

 
7.5 A pályázatok benyújtásának határideje 2008. május 31. 

 
8.  A pályázat elbírálásának folyamata. 
  
8.1 A pályázat beérkezését követően a Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat 

megfelel-e 
- a benyújtás; 
- a jogosultság; 
- a teljesség (formai megfelelőség) feltételeinek( a kedvezményezett a formanyomtatvány 
minden kérdésére választ adott, a pályázat minden kötelező mellékletet tartalmaz, 
cégszerűen alá van írva). 

 
8.2 Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a 8.1. pontban foglalt feltételeknek, a 

Közreműködő Szervezet a beérkezését követő 8 napon belül befogadó nyilatkozatot küld a 
pályázónak. (A befogadás a hiánytalan pályázati anyagok bírálatra történő beérkezésének 
igazolását jelenti, függetlenül a bírálat eredményétől). 

 
8.3 Amennyiben a pályázat érvénytelen, azaz nem felel meg a 8.1. pontban foglalt 

feltételeknek, a Közreműködő Szervezet a pályázat beérkezésétől számított 8 napon belül 
értesíti a pályázót. 
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8.4 A pályázat befogadását követően a Közreműködő Szervezet szakértők bevonásával, az 
előre meghatározott szempontrendszer és az ahhoz tartozó pontrendszer alapján elvégzi a 
benyújtott pályázat értékelését. Az értékelő a pályázati anyag pontszáma alapján javaslatot 
tesz a Bíráló Bizottság részére a támogatás odaítélésére.  

 
8.5 A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rendszerben történik a 9. pontban 

meghatározott szakmai szempontrendszer alapján. A Bíráló Bizottság a pályázati felhívás 
feltételei alapján alakítja ki döntési javaslatát a pályázat benyújtási határidejétől számított 
60 napon belül. 

 
8.6 Indokolt esetben a támogatás a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapítható. Ha a 

pályázó a csökkentett mértékű támogatás mellett is képes és kész az eredeti program 
megvalósítására, erről köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a módosított 
költségvetést, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére 
vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel), és annak igazolását.  

 
8.7 A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján az önkormányzati és területfejlesztési 

miniszter, vagy az általa megbízott döntéshozó a pályázatok benyújtási határidejétől 
számított 90 napon belül dönt. A nyertes pályázatok listáját a Támogató a 
www.otm.gov.hu, a www.magzrt.hu, valamint a www.ksr.sportolonemzet.hu honlapokon a 
döntést követő 8 napon belül közzéteszi.  

 
8.8 A pályázó a pályázati bírálat eredményéről, azaz 

- a pályázatnak az igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról, 
- a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról, vagy 
- a pályázat elutasításáról 
a döntést követő 8 napon belül írásban kap tájékoztatást. Az értesítőlevélben a nyertes 
szervezetek tájékoztatást kapnak a szerződéskötés feltételeiről is. A nyertes szervezetekkel 
a Közreműködő Szervezet köt szerződést a döntés kézbesítésétől számított 60 napon belül. 

 
8.9 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen okból nem lehet a pályázat folyamán 

teljesen lekötni, akkor a Támogató további beadási határidőt és/vagy módosított 
feltételeket határozhat meg egy módosított pályázati felhívás keretében. 

 
8.10 Amennyiben a pályázati keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények 

kielégítésére, a Támogató forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja. 
 
9. Az elbírálás szakmai szempontrendszere: 

 
• Hány célcsoportot fogad be a kész pálya? 
• A pályát használók tervezett száma. 
• A pálya hasznosításának módja. 
• A pályázó milyen kommunikációs felületen éri el a célközönséget. 
• A költségvetésből igényelt támogatás nagysága. 
• Amennyiben nem csak közösségért végzett munka formájában áll rendelkezésre 

az önerő, akkor az igazolt saját forrás aránya. 
• A pontos költségvetés megalapozottsága, teljesíthetősége, arányai a piaci árakhoz 

mérten. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Tárt Kapus Létesítmények Programban való részvételre 
(Pályázat kódja: SPO-TKL-08) 

 
 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József A. u. 2-4.) -
továbbiakban: Támogató - pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény XI. Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium fejezet, „Szabadidősport támogatása”elnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzatból, a Tárt Kapus Létesítmények Programban való részvételre, az állami 
sportcélú támogatások felhasználásának és elosztásának részletes szabályairól szóló 
22/2008. (IV.10) ÖTM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján. 
 
1. A támogatás célja: 
 
2008. április 15. és 2009. április 14. között a sportlétesítmények délutáni, és/vagy esti, 
és/vagy hétvégi nyitva tartásának támogatásával különböző korosztályok és nemek, baráti és 
munkahelyi társaságok, lakóközösségek, illetve családok számára a rendszeres, 
sportlétesítmény használathoz kötött sportolási lehetőségeket biztosító terek ingyenes 
igénybevételi lehetőségének biztosítása.  
A létesítményben a megjelölt pályázati futamidő alatt sportáganként minimum 25 alkalommal 
(alkalmanként minimum 45 percre) az infrastrukturális lehetőségeknek és a helyi igényeknek 
megfelelő program szervezésével és lebonyolításával lehetőséget kell biztosítani a lakossági 
sport szélesítésére. A pályázó szervezetnek a létesítményhasználat mellett biztosítania kell a 
sportprogramokat lebonyolító, szakirányú képesítéssel rendelkező sportszakembereket, akik 
egyben a sporteszközök és a létesítmények rendeltetésszerű használatát is ellenőrzik. 
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:  
 
2.1 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 144.000.000 forint, azaz 

egyszáznegyvennégymillió forint. 
2.2 A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. 

évi CLXIX. törvény XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 
„Szabadidősport támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza. 

 
3. Közreműködő Szervezet: 
 
A Támogató a pályázat lebonyolításához Közreműködő Szervezetet vesz igénybe: 
 
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.  
1139 Budapest, Váci út 83. 
www.magzrt.hu 
 
4. A pályázók köre: 
 
Támogatást igényelhetnek a belföldi székhellyel rendelkező 

- települési önkormányzatok;  
- a települési önkormányzatok által alapított közalapítványok; 
- gazdasági társaságok; 
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- közhasznú társaságok, illetve ezek jogutódjaként alakult nonprofit gazdasági 
társaságok; 

- társadalmi szervezetek 
a tulajdonukban, vagyonkezelésükben, üzemeltetésükben álló létesítményekben 
megrendezésre kerülő programokra.   
 

5. Az igényelhető támogatás: 
 
5.1 A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelynek maximális 

összege 500 000 forint. 
 
5.2 A pályázónak legalább a program teljes költségvetésének 30%-át kell saját forrásként 

biztosítani. A teljes saját forrás biztosítható és beszámítható közösségért végzett munka  
(társadalmi munka, ingyenes dologi javak, valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) 
formájában. 

 
5.3 A program összköltsége alatt az ÁFA nélküli, nettó értékeket kell figyelembe venni. Ha a 

pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott programmal kapcsolatban 
nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor az ÁFA-val növelt, bruttó összköltség vehető 
figyelembe. Amennyiben a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott 
programmal kapcsolatban van ÁFA levonási jogosultsága, de azt az adóhatóság felé nem 
érvényesíti, akkor az ÁFA-val növelt, bruttó összköltség vehető figyelembe. 

 
5.4 A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerülő alábbi 

költségek finanszírozására: 
• terem és létesítmény bérleti díj (a programra eső időarányos közüzemi számlák); 
• a program szervezésével és lebonyolításával foglalkozó képzett sportszakember 

juttatása; 
• amortizálódó sporteszközök pótlása a teljes költségvetés maximum 10 százalékáig; 
• kiosztott kis értékű jutalmak (kizárólag érem, kupa, oklevél) a teljes költségvetés 

maximum 20 százalékáig; 
• lakosság tájékoztatására alkalmas kommunikációs eszközök (pl.: plakát, szórólap, 

hirdetés) a teljes költségvetés maximum 10 százalékáig; 
• helyben, a program ideje alatt a résztvevők által fogyasztott ásványvíz, gyümölcs a 

teljes költségvetés maximum 10 százalékáig. 
 

5.5 Jelen pályázat keretében nem igényelhető támogatás sportruházatra, szóró ajándékokra, 
étkezésre, szállásra, szállításra.  

 
5.6 A támogatás folyósítása két részletben történik. A támogatási összeg 50%-át a támogatási 

szerződés megkötését követően, a fennmaradó 50%-ot a teljes szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás elfogadását követően utalja át a Támogató (a támogatási 
szerződésben meghatározottaknak, illetve a pályázati útmutatónak megfelelően).  

 
Az elszámolási határidőt a támogatási szerződés tartalmazza. (Az elszámolási határidő 
kedvezményezettnek felróható be nem tartása a szerződéstől való elállást vonja maga 
után.) 
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6. Pályázati feltételek: 
 
6.1 A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a pályázati 

formanyomtatvány, melyek együtt tartalmazzák a pályázat összes feltételét.  
 
6.2 A pályázati formanyomtatvány kitöltése mellett az alábbi dokumentumok csatolása 

kötelező: 
- a vállalt önerőként a közösségért végzett munka jellegének, értékének bemutatása 

és részletes indoklása 
- a tulajdonjogot/vagyonkezelői jogot igazoló 30 napnál nem régebbi eredeti 

tulajdoni lap; 
- a foglalkozásokat vezető sportszakemberek szakirányú képesítését igazoló 

bizonyítvány, oklevél másolata; 
- a részletes költségvetési tábla (költségvetés elnevezésű letölthető excel alapú 

dokumentum kitöltésével) 
- amennyiben nem a tulajdonos a pályázó, akkor a tulajdonossal kötött ez 

irányú szerződés, együttműködési megállapodás hiteles másolata; 
- amennyiben nem a létesítmény tulajdonosa adja be a pályázatot, a tulajdonos 

írásos engedélye a pályázatban vállaltak elfogadásáról. 
 
6.3 A pályázati formanyomtatvány kitöltése, illetve a 6.2. pontban felsorolt dokumentumok 

benyújtása mellett az alábbi dokumentumok csatolása ajánlott:  
- amennyiben az önerő nem csak közösségért végzett munka formájában áll 

rendelkezésre, akkor az önerő igazolása;  
- amennyiben már korábban részt vett a Tárt Kapus Létesítmények Programban, 

akkor az előző évek programjainak bemutatása (fotó, újságcikk szórólap, plakát 
stb.); 

- amennyiben eddig még nem vett részt a programban, a létesítményben szervezett 
hasonló rendezvények bemutatása (program leírása, fotó, újságcikk szórólap, plakát 
stb). 

 
6.4 Egy létesítményben folyó foglalkozásokra a pályázó jelen pályázati felhívás tekintetében 

csak egy pályázatot nyújthat be. Ugyanarra a pályázati célra kettő vagy több pályázat nem 
támogatható. 

 
6.5 A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek szociálisan 

hátrányos helyzetű csoportok (felsorolást lásd a pályázati útmutatóban) részvételét 
támogatják. Emellett a bírálat során a Tárt Kapus Létesítmények Program országos 
lefedettsége is érvényesülni fog.  

 
7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 
 
7.1 A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be, 

amelyet 2008. április 24-től lehet letölteni a pályázati felhívásban szereplő internetes 
honlapokról. A formanyomtatvány nem változtatható meg sem tartalmában, sem 
alakjában. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. 

 
7.2 A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Támogató internetes honlapján 

(www.otm.gov.hu), a Közreműködő Szervezet internetes honlapján (www.magzrt.hu), 
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valamint a www.ksr.sportolonemzet.hu weboldalon a „Pályázatok” címszó alatt érhető el 
és tölthető le. 

 
7.3 A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a 

pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt 
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat benyújtását követően 
hiánypótlásra nincs lehetőség.  

 
7.4 A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), zárt borítékban, ajánlott 

küldeményként a következő címre kell beküldeni: 
 

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 

Kódszám: SPO-TKL-08 
Tárt Kapus Létesítmény Program 

1539 Budapest, Pf. 684. 
 

A pályázati formanyomtatványt és annak mellékleteit a sport.tartkapu@magzrt.hu e-mail 
címre elektronikusan is továbbítani kell! Információ: 06-40/200-617 

 
A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (SPO-TKL-08), a pályázó nevét és címét. 
A beérkezett pályázati anyagokat az ÖTM bizalmasan kezeli. 

 
7.5 A pályázatok benyújtásának határideje 2008. május 31.  
 
8.  A pályázat elbírálásának folyamata: 
 
8.1 A pályázati anyag beérkezését követően a Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy a 

pályázat megfelel-e 
- a benyújtás; 
- a jogosultság; 
- a teljesség (formai megfelelőség) feltételeinek (a kedvezményezett a formanyomtatvány 
minden kérdésére választ adott, a pályázat minden kötelező mellékletet tartalmaz, 
cégszerűen alá van írva.) 

 
8.2 Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a 8.1. pontban foglalt feltételeknek, a 

Közreműködő Szervezet a beérkezését követő 8 napon belül befogadó nyilatkozatot küld a 
pályázónak. (A befogadás a hiánytalan pályázati anyagok bírálatra történő beérkezésének 
igazolását jelenti, függetlenül a bírálat eredményétől.) 

 
8.3 Amennyiben a pályázat érvénytelen, azaz nem felel meg a 8.1. pontban foglalt 

feltételeknek, a Közreműködő Szervezet a pályázat beérkezésétől számított 8 napon belül 
értesíti a pályázót az érvénytelenség indokának megjelölésével. 

 
8.4 A pályázat befogadását követően a Közreműködő Szervezet szakértők bevonásával, az 

előre meghatározott szempontrendszer és az ahhoz tartozó pontrendszer alapján elvégzi a 
benyújtott pályázat értékelését. Az értékelő a pályázati anyag pontszáma alapján javaslatot 
tesz a Bíráló Bizottság részére a támogatás odaítélésére.  

 
8.5 A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rendszerben történik a 9. pontban 

meghatározott szakmai szempontrendszer alapján. A Bíráló Bizottság a pályázati felhívás 
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feltételei alapján alakítja ki döntési javaslatát a pályázat benyújtási határidejétől számított 
60 napon belül. 

 
8.6 Indokolt esetben a támogatás a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapítható. Ha a 

pályázó a csökkentett mértékű támogatás mellett is képes és kész az eredeti program 
megvalósítására, erről köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a módosított 
költségvetést, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére 
vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel), és annak igazolását.  

 
8.7 A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján az önkormányzati és területfejlesztési 

miniszter vagy az általa megbízott döntéshozó a pályázatok benyújtási határidejétől 
számított 90 napon belül dönt. A nyertes pályázatok listáját a Támogató a 
www.otm.gov.hu, a www.magzrt.hu, valamint a www.ksr.sportolonemzet.hu honlapokon a 
döntést követő 8 napon belül közzéteszi.  

 
8.8 A pályázó a pályázati bírálat eredményéről, azaz 

- a pályázatnak az igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról, 
- a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról, vagy 
- a pályázat elutasításáról 
a döntést követő 8 napon belül írásban kap tájékoztatást. A nyertes pályázók az 
értesítőlevélben tájékoztatást kapnak a szerződéskötés feltételeiről is. A nyertes 
szervezetekkel a Közreműködő Szervezet köt szerződést a döntés kézbesítésétől számított 
60 napon belül. 
 

8.9 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen okból nem lehet a pályázat folyamán 
teljesen lekötni, akkor a Támogató további beadási határidőt és/vagy módosított 
feltételeket határozhat meg egy módosított pályázati felhívás keretében. 

 
8.10 Amennyiben a pályázati keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények 

kielégítésére, az ÖTM forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja. 
 
9. Az elbírálás szakmai szempontrendszere: 
 

• Mennyire felel meg a beadott program a kiírás céljainak? 
• Mennyire felel meg a pályázat a létesítmény infrastrukturális adottságainak, és 

kihasználtságának? 
• Megalapozott, átgondolt-e a költségvetési sorok összetétele? 
• A támogatás felhasználása mennyire költséghatékony? 
• Igazolt saját forrás (önerő) aránya   
• Az adott helyszín változatos programokkal, több célcsoportnak ad-e lehetőséget a 

rendszeres testmozgásra? 
• Hány fő rendszeres testmozgására ad lehetőséget a beadott program? 
• Teremtenek-e lehetőségeket hátrányos helyzetű (pl.: idős, fogyatékos) személyek és 

csoportok részvételére? 
• A lakosság tájékoztatásának módja  
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

 
Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. május 26. 

…. napirend: Beérkezett lakáspályázatok elbírálása 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Meghirdetett pályázati felhívásunkra az alábbi négy pályázat érkezett: 
Pályázat 
azonosító 

Irattári 
ügyszám 

Pályázó neve Pályázó lakcíme 
 

Rangsor (tes-
tületi döntés) 

RK-2008-L1-01 25-1/2008 Nyírádi 
Károly 

9371 Vitnyéd, Szt. Antal 
u. 73. 

 

RK-2008-L1-02 25-2/2008 Sucu Mónika Cegléd, Köztes u. 33.  
RK-2008-L1-03 25-3/2008. Tóthné 

Balázs Ildikó 
Budapest XX. Határ út 
90. 

 

RK-2008-L1-04 25-4/2008 Kovács János 2454 Iváncsa, Fő u. 102.  
 
 
A képviselő-testület által felállított munkacsoport az alábbi összefoglaló táblázatban foglaltak 
szerint értékelte a pályázati anyagokat: 
              Pályázó 
Értékelő 

Nyírádi Károly Sucu Mónika Tóthné Balázs 
Ildikó 

Kovács János 

Takácsné 
Kovács Mária 

1 4 3 2 

Budainé Lelkes 
Bernadett 

1 4 3 2 

Szabó Géza 2 4 3 1 
Dr. Gál László 2 4 3 1 
Tuba Erik 1 4 3 2 
Rangsor 1 4 3 2 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a benyújtott pályázatokat áttanulmányozni, majd egy 
ragsort felállítani szíveskedjenek. 
 
 
Rábakecöl, 2008. május 26. 
           Tuba Erik 
         polgármester 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közös akarattal  
 

„RÁBAKECÖL KÖZSÉGÉRT” 
 

elnevezéssel közhasznú alapítványt hoz létre a Polgári Törvénykönyv 1959. évi 74. §-a és a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény alapján az alábbiak szerint: 
 

1.) Az alapítvány elnevezése: „Rábakecöl Községért” Alapítvány 
 

2.) Az alapítvány célja: Rábakecöl községben a fejlesztési célkitűzések, életminőség 
javítását elősegítő oktatási, kulturális és sporttevékenység segítése.  
 

3.) Az alapítvány feladatai:  
- Rábakecöl település közművelődési, nevelési-oktatási helyzetének javítása, 

színvonalának emelése; 
- Tanulmányi, kulturális és sportrendezvények támogatása; 
- Ismeretterjesztő programok, előadások; 
- Iskolai tanórán kívüli foglalkozások feltételeinek segítése, javítása; 
- Anyagi támogatás nyújtása az iskolai testnevelés és diáksport feltételeinek 

javítására; 
- Úszásoktatás; 
- Környezetvédelmi és egészségnevelési programok; 
- Pályázatok támogatása, önrészhez való hozzájárulás; 
- Az alapítványi célok megvalósítása érdekében pályázatok benyújtása; 
- Idegen nyelvi és számítógépes oktatás fejlesztésének elősegítése; 
- Munkahely teremtés segítése; 
- Letelepedés ösztönzése. 

 
4.) Az alapítvány induló vagyona:  

Az alapítvány 100.000 Ft induló vagyonnal jön létre, mely összeget az önkormányzat 
ezen alapítvány céljára elkülönítette. 
Az alapítvány nyitott, ezért az alapítvány vagyonrészévé válnak a későbbiekben az 
alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek, valamint 
szervezetek feltétel nélküli, valamint feltételhez kötött pénzbeni és dologi adományai, 
amennyiben azokat az alapítvány Kuratóriuma elfogadja.  
Az alapítványhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha 
az alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja.  
Az alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére 
külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is 
felhasználhatja. Az alapítvány az induló vagyonát 30 napon belül átutalja a Kis-
Rábamenti Takarékszövetkezet Beled fiókjánál e célra nyitott … számú számlára. 
A csatlakozó természetes és jogi személyek is ezen számlára utalják át, illetve fizetik 
be az általuk felajánlott összeget. 
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5.) Az alapítvány székhelye: 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
 

6.) Az alapítvány kezelő szerve: az alapítvány legfőbb döntést hozó és képviselő szerve az 
5 tagú Kuratórium, melyet Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
választott meg a következők szerint: 
Elnök: Boros Margit Rábakecöl, Dózsa u. 1/A. 
Tagok: Tuba Pál Rábakecöl, Ady E. u. 13. 
             Homlokné Halász Judit Rábakecöl, Kossuth u. 104. 
             Odorics József Rábakecöl, Rákóczi u. 27. 
             Szarkáné Horváth Valéria Rábakecöl, Ady u. 15. 
 
Az alapítvány képviselője Boros Margit Rábakecöl, Dózsa u. 1/A. szám alatti lakos,  
mint a Kuratórium elnöke. 
 
A Kuratórium felelőssége az alapítvány céljára rendelt vagyon, leghatékonyabb 
működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány 
vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően 
gyarapítsa. A Kuratóriumi tagok megbízatásukat határozatlan időre kapják, amely 
megbízatás csak indokolt esetben vonható vissza. A Kuratórium dönt a pénz és más 
alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról. 
Jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.  
 
Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv, amelyben az alapítók 
közvetlenül vagy közvetve az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó 
befolyást gyakorolhatnak. (Ptk. 74/C. § (5) bek.)  
 
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik, valamint 
évente 1 alkalommal tájékoztatja az alapítót, valamint az alapítványhoz csatlakozókat 
munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.  
 
A Kuratóriumot az elnök, illetőleg akadályoztatása esetén bármely 2 Kuratóriumi tag 
együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az 
ülésről legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés 
tárgysorozatáról leírást kapnak.  
 
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a 
szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor legalább a tagok 
kétharmada jelen van.  
 
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, 
szavazategyenlőség esetén a Kuratóriumi elnök szavazata dönt.  
A Kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható 
a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya.  

 
7.) Az alapítvány vállalkozó tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az 

alapítvány fő tevékenysége. A vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti az 
alapítvány célját és a vállalkozói bevételekből származó nyereség csak az alapítványi 
célokkal összhangban használható fel.  
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8.) Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez Boros Margit Kuratóriumi elnök 
Rábakecöl, Dózsa u. 1/A. és Odorics József Kuratórium tagja Rábakecöl, Rákóczi u. 
27. szám alatti lakos együttes aláírása szükséges.  
 

9.) Az alapítvány pártoktól független, az alapítványhoz politikai pártok nem 
csatlakozhatnak, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő-jelöltet nem 
állít és nem támogat.  
 

10.) Az alapító az alapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és 
célszerűségének ellenőrzésére az önkormányzat belső ellenőrét kéri fel, illetve jelöli 
meg.  

 
11.) Alapítványi vagyon felhasználása: a közérdekű cél tartós megvalósítása érdekében az 

alapítványi vagyon felhasználásának módját pályázat kiírásával határozza meg. Az 
alapítványi vagyont a Kuratórium döntése szerint az Alapító Okirat 2. pontban 
rögzített célok és a 3. pontban rögzített feladatok elérése érdekében kell felhasználni. 

 
12.) Az alapítvány működésének nyilvánosságra kerülése: 

Az alapítvány Kuratóriuma döntéseiről, illetve a vagyon felhasználásáról a helyben     
szokásos módon  
- hirdetőtáblákra történő kifüggesztéssel; 
- helyi TV csatornán történő közléssel 
tájékoztatja a lakosságot.  
 

13.) Az alapítvány megszűnése:  
Az alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv 74/F. §-ában foglalt 
rendelkezések az irányadóak. Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyona 
– a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az alapítót illeti meg, a 
további fennmaradó vagyont az alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani és 
erről a nyilvánosságot a 12. pontban foglaltak szerint kell tájékoztatni.  

 
14.) Az alapítvány időtartama: az alapítvány határozatlan időre jön létre. 

 
15.) Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 74/A 

– 74/F §-ai, az 1990. évi I. Törvény, valamint a 2001. évi CVI. Törvény 
rendelkezései szerint kell eljárni.   

 
16.) Az alapítvány jogi személy. Az alapítvány a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 

nyilvántartásba vételével jön létre. Az alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba 
vételről szóló végzés jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.  

 
 
Rábakecöl, 2008. május 26. 
 
 
 
                                                                                 ……………………………………………. 

                                                                             Tuba Erik  
az alapító Rábakecöl Község Önkormányzat  

                                                                               képviseletében 


