
Pályázati kiírás  
 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata  
pályázatot hirdet a szigetszentmiklósi iskolás gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a 

szigetszentmiklósi iskolai alapítványok  
részére 

 

A pályázat célja: hogy támogassa a Szigetszentmiklóson lakó iskolás gyermekek nyári táborba való 

eljutását, a városban működő iskolák alapítványain keresztül. Segítséget nyújtson azon 

szigetszentmiklósi családoknak, akik gyermekei azért nem tudnak nyári táborban részt venni, mert a 

táborozás költségei meghaladják a család pénzügyi teljesítőképességét.  

A pályázók köre és feltételei:  

- a pályázatra a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola, Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános 
Iskola, Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium, Ádám Jenő Általános Iskola és AMI 
alapítványai pályázhatnak maximum 100 fő diák/ 5000 Ft/fő keretösszeg erejéig,  

- az ÉSZC Csonka János Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola, valamint a Batthyány Kázmér 
Gimnázium alapítványai pályázhatnak maximum 50 fő diák /5000 Ft/fő keretösszeg erejéig. 

- az iskolánkénti támogatottak létszáma/támogatási összeg nem bővíthető/emelhető, a maximális 
létszám eléréséig lehetősége van az alapítványoknak a megvalósulási időszak alatt több táborral 
pályázni. 

 

A pályázható időszak: 

A pályázható nyári táborok megvalósulásának időpontja: 2020. június 16. és 2020. augusztus 30. napja 
közötti időszak. 

A pályázat tartalma:  

Pályázni a pályázati adatlapon lehet, a Pályázatnak tartalmaznia kell a következőket: a tábor fajtája, a 

megvalósulási ideje, helye, részvételi költsége, a támogatni kívánt résztvevő gyermekek száma.  

A pályázati adatlapon a Pályázó nyilatkozik arról, hogy a támogatni kívánt táborozó gyerekek iskolai 

tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, valamint szigetszentmiklósi lakosok. Az erről szóló igazolást az 

iskolától be kell szerezni, de a pályázathoz mellékelni nem kell. 

Pályázat kiírója szükség esetén az igazolások meglétét ellenőrizheti, a dokumentumokba való 

betekintést a pályázónak biztosítania kell.  

A pályázat beadási határideje: 2020. június 15. (hétfő) 16 óra 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
 
A pályázati anyag leadható a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Kossuth L. út 9. sz. alatti 
Ügyfélszolgálatán, illetve a pályázat@szigetszentmiklos.hu címen elektronikusan. 
Beadáskor kérjük az alábbiakat feltüntetni: „Pályázat szigetszentmiklósi iskolás gyermekek nyári 
táboroztatásának támogatására – 2020” 
 

mailto:pályázat@szigetszentmiklos.hu


 
A pályázat ellenőrzése: 
 
A pályázatok szabályszerűségi, formai, és tartalmi felülvizsgálatát a Szigetszentmiklósi Polgármesteri 
Hivatal végzi. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
A pályázat elbírálási határideje: 
A pályázatokat a Képviselő-testület/ Polgármester 2020. júniusi ülésén bírálja el. 
 
A pályázat fedezete:  
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ......./2020. (IV......) sz. Önkormányzati 
Határozata szerint biztosított, utólagos finanszírozásként. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pályázat szigetszentmiklósi iskolás gyermekek nyári táboroztatásának támogatására – 2020 

PÁLYÁZATI ADATLAP  

Pályázó szervezetre vonatkozó adatok 

Pályázó alapítvány neve: 

Székhelye: 

Levelezési cím: 

E-mail cím: 

Telefonszám: 

Pályázó szervezet képviselőjének neve: 

 

A pályázó számlaszáma: 

A pályázott tábor adatai 

A tábor jellege, pld: zenei, sport, napközis, úszó, nyári stb.:  

A tábor ideje: 

A tábor helye: 

A táborban résztvevő, pályázott gyermeklétszám: 

 

KÉRJÜK, ISMERTESSE NÉHÁNY SORBAN A TÁBORT: 

 

 

 

 

 

Pályázó jelen pályázati adatlap aláírásával kijelenti, hogy: 

a) pályázatában szereplő támogatandó gyermekek annak az iskolának a hallgatói jogviszonyával 

rendelkeznek, amely a pályázó alapítvány alapítója, valamint szigetszentmiklósi lakosok, 

b) a pályázatban közölt adatok és a csatolt dokumentumok teljes körűek és megfelelnek a 

valóságnak, hitelesek, 

c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 

elrendelt csőd illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás 

nincs folyamatban, 



d) nem rendelkezik lejárt esedékességű meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték- vagy 

vámtartozással, 

e) a költségvetésből nyújtott támogatás célja tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik, 

f) pályázat kiírójától korábbi években kapott támogatások esetében a beszámolási, elszámolási 

kötelezettségeinek határidőre eleget tett, 

g) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának 

megvalósulását meghiúsíthatja, 

h) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint – az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, 

i)  hogy személyével szemben nem áll fenn az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok,  

j) hogy az általa képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

50.§-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményének. 

k) A veszélyhelyzetre vonatkozó egészségügyi előírásokat a tábor szervezője betartja.  

 
 
 

Dátum:        ………………………………….. 

    ph     aláírás  

 


