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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kunhegyes város sporttevékenységének támogatására, Kunhegyes Város Önkormányzatának

a város sporttevékenységének támogatásáról szóló 42/2003. (XII. 16.) rendelete alapján

A működési feltételek támogatása érdekében a Képviselő-
testület minden évben költségvetésének készítésekor fedezetet 
biztosít a városi sporttevékenység céljaira. A támogatására 
elkülönített összeg felosztásáról Kunhegyes Város Önkor-
mányzat Képviselőtestülete  dönt minden év március 15-ig.

Pályázók köre:

Azok a bíróság által bejegyzett versenysport egyesületek, 
melyek Kunhegyes város illetékességi területén fejtik ki 
tevékenységüket.

Támogatási területek:

- Létesítmény fenntartás, működtetés
- Versenyrendszer: nevezési, utazási, étkezési, sporteszköz-

vásárlási költségek, játékvezetői díjak, utánpótlás nevelés, 
szakemberek tiszteletdíja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó szervezet nevét, címét, telefonszámát
- a pályázó szervezet éves, szakosztályokra lebontott részletes 

költségvetését
- a foglalkoztatott sportolók számát sportáganként és 

korcsoportonként 
- a foglalkoztatott csapat, illetve csapatok osztályát (megyei, 

illetve nemzeti bajnokság)
- a foglalkoztatott csapatok előző évi bajnokságban elért 

eredményét.

A pályázathoz csatolni kell:

- a pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vételét igazoló 
dokumentum másolatát,

- számlavezető pénzintézet nevét, bankszámlaszámát.

A pályázatokat Kunhegyes Város Jegyzőjének címezve kell 
beküldeni,  án óráig a Kunhegyesi 2018. február 28. 12.00 
Mikrotérségi Tornaterembe (Kunmadarasi út 1.).

Az az egyesület amely az előző évi támogatással nem számolt 
el határidőig az önkormányzatnak, kizárja magát az ez évi 
pályázatból.

Határidőn túl beérkező, hiányos, illetve a kiírásnak nem 
megfelelő pályázatokat a Képviselőtestület elutasítja.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Kunhegyesen kihelyezett Ügyfélszolgálat minden hónap harmadik 
hétfőjén 9-11 óráig tart.
2018 évben az alábbi hétfői napokon van Ügyfélszolgálat:

- 2018. január 15 - 2018. július 16
- 2018. február 19 - 2018. augusztus 20 Ünnepnap
- 2018. március 19 - 2018. szeptember 17
- 2018. április 16 - 2018. október 15 
- 2018. május 21 - 2018. november 19 
- 2018. június 18 - 2018. december 17 

Felhívjuk figyelmüket, hogy érdeklődés hiányában az Ügyfélszolgálat időtartalma lerövidülhet.
NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Tájékoztató

        


