
 
 
Törökkanizsa község Alapszabályzatának 65. szakasza (Törökkanizsa község Hivatalos Lapja 

12/2008. és 11/2010. szám) és Törökkanizsa községben a sport területét illető szükségletek 
pénzelésének feltételeiről és módjáról szóló határozat 11. szakaszának 2. bekezdése 
(Törökkanizsa község Hivatalos Lapja 39/2012. szám) alapján Törökkanizsa község elnöke 
2015. 11. 26-án  k i í r j a  

 
A SPORT TERÜLETÉT ILLETŐ SZÜKSÉGLETEK 

 TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL A 2015-ÖS ÉVBEN 
TÖRTÉNŐ PÉNZELÉSÉRE VONATKOZÓ 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT  
 

1. E pályázat alapján a eszközöket a Törökkanizsa területén működő sportszervezeteknek  
ítélik oda a sportklubok programainak és projektumainak Törökkanizsa község költségvetéséből 
a 2015-ös kalendáriumi évben való pénzelésére és társpénzelésére, azok rendes 
tevékenységéhez és a versenysporthoz fűződő költségeinek, a sportrendezvények szervezése, a 
sportlétesítmények karbantartása, javítása és kiépítése céljából. 

A sportszervezetek projektumainak a Törökkanizsa község költségvetéséből történő 
pénzelésére szánt eszközök a 2015-ös évben összesen 500.000, 00 dinárt tesznek ki.  

2. E pályázaton való részvételre azon sportszervezeteknek, kluboknak illetve más, a sport 
terülén tevékenykedő jogi személyeknek van joga, melyeket Törökkanizsa község területén 
jegyeztek be illetve Törökkanizsa községben van a székhelyük. 

3. A pályázathoz szükséges dokumentumok és a szabályzat Törökkanizsa község hivatalos 
honlapjáról, a www.noviknezevac.rs címről tölthető le. 

4. A pályázati dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell: 
- a jelentkezési nyomtatványt 
- a pályázat leírásának formanyomtatványait (SD 1, SM 2, OSO 3)  
- A Gazdasági Nyilvántartás Ügynökségénél való bejegyzést igazoló végzés fénymásolatát 
- a bankszámla adatait 
- a felhatalmazott személyekre vonatkozó nyomtatvány fénymásolatát 

5. A pályázati jelentkezéseket zárt borítékban, A sportprogramok pénzelésére vonatkozó 
nyilvános pályázat lebonyolítására illetékes bizottsághoz kell továbbí tani a pályázati okiratok 
részét képező külön formanyomtatványon, zárt borítékban „A sportszervezetek projektumai 
pénzelésére vonatkozó nyilvános pályázat” megjelöléssel, postán az I. Karađorđević Péter 
király u. 1., 23330 Törökkanizsa címre kell elküldeni, vagy Törökkanizsa Községi 
Közigazgatási Hivalának iktatóirodájában átadni, legkésőbb 2015.12.03-án 13 óráig. 

6. A hiányos és késve érkezett jelentkezéseket nem veszik figyelembe.  
7. A nyilvános pályázat eredményeiről a község elnöke a lebonyolított eljárás eredményeinek 

megállapítását követő nyolc napon belül értesíti a pályázat résztvevőit. 
A Törökkanizsa község költségvetéséből a sportszervezetek számára történő eszközök 

odaítéléséről szóló határozatot legkésőbb annak meghozatalát követő nyolc napon belül 
közzéteszik a község hivatalos honlapján és Törökkanizsa község Hivatalos Lapjában.   

8. A pályázat résztvevőinek joga van kifogást benyújtani a községi tanácshoz A Törökkanizsa 
község költségvetéséből a sportszervezetek számára történő eszközök odaítéléséről szóló 
határozat kapcsán, a kijelölt projektumokról szóló határozat továbbításától számított nyolc 
napon belül. 

9. A kijelölt projektumokról szóló határozat véglegesítése után a község elnöke legkésőbb 
nyolc napon belül szerződést köt a sportszervezetekkel a projektum pénzeléséről. 



10. Az e határozatban megállapított eszközök használói évente legalább egyszer, a bizottság 
kérésére pedig a program megvalósításának végéig több alkalommal is kötelesek jelentést 
továbbítani  a jóváhagyott eszközök felhasználásáról illetve a jóváhagyott projektumok 
megvalósításáról. 

Amennyiben a jóváhagyott eszközöket nem rendeltetésszerűen használják fel, az 
eszközhasználók kötelesek azt a megfelelő kamattal együtt visszautalni Törökkanizsa község 
költségvetésébe.  

11. A nyilvános pályázatot közzéteszik Törökkanizsa község Hivatalos Lapjában, 
Törökkanizsa hivatalos honlapján és a helyi médiában.  
Bővebb tájékoztatás Saša Neckovnál kapható, telefon: 062/792 810, vagy a 
sportimladi@noviknezevac.rs e-mail címen. 
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