
A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 6/2021. (VII.27.) határozata melléklete. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának  

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsága  

pályázatot hirdet  

sátoraljaújhelyi székhelyű bejegyzett civil és egyéb szervezetek részére  

2021. évi közművelődési pályázati önerő, illetve városi, 

járási és regionális jelentőségű közművelődési 

rendezvények kiadásainak támogatására  

  

A pályázat célja: A városban működő civil és egyéb szervezetek 2021. évi pályázati önerejének, 

illetve városi, járási és regionális jelentőségű rendezvényeik esetén a rendezvény költségeihez 

való hozzájárulás annak érdekében, hogy a város közművelődési és sport életét a rendezvények 

színesebbé tegyék.  

  

Pályázatot nyújthat be: Bármely sátoraljaújhelyi székhelyű bejegyzett civil és egyéb szervezet, 

vagy országos szervezet bejegyzett helyi csoportja.  

  

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely nem tett eleget korábbi elszámolási 

kötelezettségének.  

  

A pályázó évente csak egy témában nyújthat be pályázatot.  

  

A pályázati kérelemhez csatolni kell:  

- a szervezet bírósági bejegyzését, vagy olyan okiratát, mely igazolja, hogy a szervezet működik, 

- az elnyert pályázatot igazoló dokumentum másolatát, illetve a rendezvény országos 

jelentőségének igazolását,  

- a pályázat célját képező esemény rövid bemutatását, célközönségét és  

- a rendezvény költségvetését,  

- nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, továbbá 

ugyanezen törvény 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségéről  

- nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény szerinti azon nyilatkozatot, hogy köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel. 

 

A pályázat elbírálásakor előnyben részesülnek azok a hagyományosan megrendezésre kerülő 

közművelődési események, amelyek hozzájárulnak a város és térsége közművelődési 

programjainak növeléséhez.  

  

BEADÁSI HATÁRIDŐ:  

I. ütem: 2021. augusztus 10. 12:00 órai beérkezéssel  

       II. ütem: ---  

 

A benyújtás módja: a pályázatot a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezési és Szociális 

Osztályán – Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. – kell zárt borítékban, feltűntetve „Pályázat” 

benyújtani levélben, vagy személyesen.  

  

A beérkezett pályázatokat a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság a 

pályázat benyújtásától számított 30 napon belül bírálja el, a támogatási összeg kifizetése a 

megkötött támogatási szerződés alapján történik.  


