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PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
 

Kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2023. évi önkormányzati 

támogatására 

 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki kulturális tevékenységet 

végző társadalmi szervezetek támogatására. 

 

A pályázat célja: A városban működő, kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek, 

egyesületek, alapítványok támogatása. 

 

A támogatást a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek rendezvények 

szervezésére, működési költségeik biztosítására igényelhetik.  

 

A pályázók köre:  

 

Abony város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező, legalább 1 éve 

törvényesen működő, hivatalosan bejegyzett, és Abony városában tevékenységet végző, jogi 

személyiséggel rendelkező kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek (civil 

szervezetek, alapítványok, egyesületek, nonprofit szervezetek, stb.), melyek 

 

- nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 

- nyilatkoznak arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek 

minősülnek, 

- nyilatkoznak arról, hogy a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált, és meg nem 

fizetett köztartozásuk 

 

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázat kizárólag pályázati adatlapon nyújtható be 1 

példányban, zárt borítékban Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottságának címezve. 

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 

támogatása” 

 

A pályázati adatlap átvehető az Abonyi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthető 

Abony város honlapjáról (www.abony.hu).  

 

Az adatlap kitöltése nélkül, hiányosan, vagy határidőn túl benyújtott, valamint a pályázati 

kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

Telefon: (53) 360-135 

         E-mail: abony@abony.hu 

 

 

http://www.abony.hu/
mailto:abony@abony.hu


 

A Pályázati adatlap 10. pontjában részletes költségvetés bemutatása szükséges, a források 

megjelölésével.  

 

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § 

(1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet. 

 

A pályázónak a pályázati anyaghoz csatolnia kell írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

nem esik a Knyt. 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat 

érvénytelen. 

 

A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg, vagy ha az érintettséget megalapozó 

körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatásról hozott döntés előtt következik be, a 

pályázó a Knyt. 8. §-ában foglaltak szerint 8 munkanapon belül köteles kezdeményezni e 

körülménynek a honlapon történő közzétételét. 

 

A támogatott szervezettel a támogató akkor köt támogatási szerződést, ha a pályázó az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, 

letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének a szerződéskötésig a jogszabályokban 

meghatározott módon eleget tesz. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

Abony Város honlapján való megjelenést (2023. február 20.) követő 15. nap: 2023. március 7. 

16.00 óra. 

 

A pályázat leadásának helye: Abonyi Polgármesteri Hivatal, Titkárság (2740 Abony, Kossuth 

tér 1., I. em. 116. sz. iroda) 

 

A támogatás felhasználása: A pályázó szervezet az elnyert összeget csak a támogatott 

tevékenységre fordíthatja. A pályázat benyújtásakor a meglévő saját tagszervezetein kívül más 

szervezetnek tovább nem adhatja. 

 

Elszámolás: A támogatott kulturális tevékenységet végző szervezetek az elnyert összeg 

felhasználásáról 2024. január 15-ig kötelesek elszámolni. 

 

A pályázatok elbírálásának határideje: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság benyújtási 

határidő lejártát követő első ülésének időpontja.  

 

A pályázatok elbírálása után a pályázó értesítést kap, az eredményes pályázókkal az 

Önkormányzat támogatási szerződést köt. 

 

Abony, 2023. február 15. 

 

 Abony Város Önkormányzata 

 Képviselő-testülete 


