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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 
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kiírást jóváhagyja. 
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PÁLYÁZATI  ADATLAP 
sportegyesületek és civil szervezetek 2007. évi önkormányzati támogatásának 

igényléséhez 
 

1. A pályázó szervezet, egyesület:  

1.1. Neve:  

 

1.2. Címe:  2740 Abony 

 Utca/tér, házszám:  

 Telefon:  Fax:  

1.3. Levelezési cím: (csak akkor kell kitölteni, ha az egyesület, szervezet  címével nem azonos) 

 2740 Abony 

 Utca/tér, házszám:  

1.4. Bejegyzés száma: 

1.5. Bankszámla 

száma: 

 

 

2. A pályázó szervezet, egyesület képviselője: 

2.1.  Neve:  

2.2. Címe: 2740 Abony 

 Utca/tér, házszám:  

 Telefon:  Fax:  

                 Kérjük csatolni a képviseletre feljogosító okiratot vagy aláírási címpéldányt! 

3. A pályázó szervezetről, egyesületről: 

3.1. A szervezet, egyesület taglétszáma: 

3.2. Rendszeres összejövetel, foglalkozás, edzés:  

  van  nincs  

 Ha igen, gyakorisága: 

3.3. Utánpótlás neveléssel foglalkozik-e?    

                                igen                           nem  

3.4. A szervezet, egyesület hány éve működik? 

3.4. A szervezet, egyesület fizet-e terembérleti díjat? 

  igen  nem  

 Ha igen, összege: 

4. A szervezet, egyesület 2006-ban folytatott tevékenységéről: 

4.1. A 2006-ban megvalósult programok, elért eredmények felsorolása: 

 

 

 

 

 

5. A szervezet, egyesület támogatási összege: 

5.1. A 2006-ban kapott támogatás 

összege 

                                           Ft 

5.2. 2007-ben igényelt támogatás 

összege 

                                           Ft 



5.3. A támogatást milyen célra kívánja felhasználni 

(A pályázat mellékleteként csatolható a részletes program, tevékenység ismertetése.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nyilatkozat   
Alulírott, a szervezet, egyesület képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában 
nyilatkozom, hogy köztartozásunk nincs.  
 
 
 

___________________________________ 
                                                                          
szervezet,egyesület 
vezetőjének                  
aláírása 

 
 

Abony, 2007. _________________ 

 

___________________________________ 

                                                                          szervezet, egyesület vezetőjének aláírása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

sportegyesületek és civil szervezetek 2007. évi önkormányzati támogatására 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a jogi személyiséggel rendelkező abonyi 

sportegyesületek és civil szervezetek részére a 2007. évi önkormányzati támogatás igénylésére.  

 

Pályázatot a jogi személyiséggel rendelkező abonyi sportegyesületek és civil szervezetek kizárólag a pályázati 

kiírás mellékletét képező pályázati adatlapon nyújthatnak be, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, 

vagy letölthető Abony város honlapjáról.  

 

A pályázatok benyújtásának határideje: Közzétételtől számított 15. nap  

Helye: Polgármesteri Hivatal Humán Osztálya.  

 

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő első Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

ülésének időpontja. A döntésről minden pályázó írásban értesítést kap. 

 

Az egyesületek és civil szervezetek támogatási keretösszegét Abony Város Önkormányzat költségvetési 

rendelete tartalmazza. A támogatás elosztásáról az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság fog dönteni. A 

döntésről tájékoztatja a Képviselő-testületet.  

 

Pályázni a különböző versenyeken történő részvételre, útiköltségre, illetve az egyesület, civil szervezet működési 

költségeinek támogatásra lehet. A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatott célt, az egyesület, szervezet 

bemutatását, tevékenységét, az elért eredményeket.  

 

 

 

Abony, 2007. január 31.  

 

 

 

                                                           Romhányiné dr. Balogh Edit  
                                                                                                              polgármester      

 


