
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

„Nyugdíjas klubok támogatása 2021” pályázat 

A városban működő nyugdíjas szervezetek programjainak és működésük 

segítésének támogatása érdekében 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja az időskorúak helyi önszerveződő 

közösségeinek, a változatos tartalommal működő nyugdíjas szervezeteknek a támogatását, melyek 

nélkülözhetetlen szerepet játszanak az idős korosztály igényeinek megfelelő kulturális, művészeti, 

szabadidős és sporttevékenységek megszervezésében. 

Ezért Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata több szakaszban pályázatot hirdet a 

fenti közösségteremtő programok, rendezvények, szolgáltatások, beszerzések támogatása céljából, 

valamint a nyugdíjas szervezetek tájékoztatást és az az időskorúak közös érdekeinek megvitatását 

szolgáló tevékenységének segítése érdekében. 

I. PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI (TÁMOGATANDÓ CÉLOK): 

1. nyugdíjas klubok, közösségek programjainak megvalósítása (kulturális, művészeti, 

szabadidős és sport területeken), 

2. a nyugdíjas közösségek, klubok, egyesületek működésének elősegítése (pl. a székhely, 

működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek: ingatlan bérleti és 

fenntartási díja, ezzel kapcsolatos közüzemi díjak, internet, illetve telefonhasználat díja, 

stb.), 

3. a 200.000 Ft-ot meg nem haladó értékű eszközok beszerzése (számítógép, monitor, 

nyomtató, szkenner, telefon, faxkészülék, stb.), 

4. a nyugdíjas szervezetek közötti kapcsolattartást és ezek megvalósítását biztosító 

kezdeményezések, 

5. az idősek közösségen belüli kapcsolattartásának segítése, a generáción belüli szolidaritás 

erősítése, 

6. a nyugdíjas közösségek közösségteremtő tevékenysége, 

7. az idős korosztályt érintő (pl.: egészségügyi tárgyú) ismeretterjesztő előadások szervezése, 

8. hátrányos helyzetű, veszélyeztetett idős emberek esélyegyenlőségének elősegítése. 

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE: 

1. A Városban működő nyugdíjasokat tömörítő, érdekeit képviselő: 

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek 

(alapítványok, egyesületek, stb.), melyeknek céljában, tevékenységi körében szerepel pl. 

az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése, 

b) az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező nyugdíjas klubok, időskorúak közösségei, - 

melyeknek célja az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok 

szervezése, amennyiben nevükben a pályázatot jogi személyiséggel rendelkező kulturális, 

közművelődési szervezet kezeli 

2. Az idősek napközbeni ellátását végző, működési engedéllyel rendelkező intézmény idős 

klubja 

Az intézmények nem pályázhatnak működési költségek (rezsiköltség, internet, 

telefonhasználat díja stb.), továbbá az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó 

eszközbeszerzésekkel kapcsolatos támogatásra. 

 

Személyi juttatásokra, személyi jellegű kifizetésekre - kivéve a pályázat keretében megvalósuló 

programok meghívott előadói, közreműködői részére fizetett díjazást - a pályázaton elnyert összeg 

nem fordítható. 



III. NEM RÉSZESÜLHET TÁMOGATÁSBAN AZ A PÁLYÁZÓ, AKI: 

1. a benyújtott kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis 

vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

2. adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozás) van, 

3. felszámolási-, végelszámolási eljárás, vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, 

4. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi 

ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény 

közzétételét a Knyt.-ben foglalt határidőben nem kezdeményezi, 

5. a pályázatához, annak kötelezően előírt mellékleteit nem csatolja, a támogatási szerződés 

megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat hiánypótlási felhívás ellenére sem 

teszi meg, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, (hiánypótlásra az értesítés 

kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül van lehetőség), 

6. későn nyújtja be a pályázati anyagát és ezért a pályázati anyag a beadási határidő után érkezik, 

7. élelmiszer és háztartási eszközök beszerzésére, étkezés, italfogyasztás, vendéglátás 

támogatására, illetőleg nagy értékű (200.000 Ft feletti) tárgyi eszközök és immateriális javak 

beszerzésére pályázik, 

8. nem számolt el az önkormányzattól előző évben kapott bármely támogatással. 

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA: 

A támogatás a pályázó pályázatban megjelölt, a 2021. január 1. és 2021. december 31. közé eső 

időszakban elszámolt működési költségeihez, illetve ezen időszakban megvalósított programhoz 

kapcsolódóan elszámolt költségeihez nyújtott vissza nem térítendő, pénzbeli támogatás. 

A pályázattal összefüggésben csak a támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó 

számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig (2021. 

december 31.) meg kell történnie. A működési költségekre vonatkozóan a támogatási időszak 

egészében (2021. január 1. – 2021. december 31.) kiállított és teljesített számlák, a megvalósított 

programokra vonatkozóan a program időpontjához kötődő számlák fogadhatók el. Az elszámolás 

részletes szabályait a megkötésre kerülő támogatási szerződés tartalmazza. 

Egy klub csak egy pályázatot nyújthat be. 

V. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG ÉS A PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:  

Pályázati keretösszeg a pályáztatás első szakaszában: 8.500.000 Ft 

A bizottság a beérkezett dokumentumokat megvizsgálja, és a pályázati felhívásnak megfelelő 

pályázatokat az alábbi három kategória egyikébe sorolja: 

I. Azon nyugdíjas klubok pályázatai, amelyek kizárólag működési költségek támogatására 

pályáznak. Az igényelhető támogatás mértéke: 75.000 Ft - 150.000 Ft. 

II. Azon kis és közepes taglétszámú nyugdíjas klubok pályázatai, amelyek működési költségek és 

programok megvalósításának támogatására is pályáznak. Az igényelhető támogatás mértéke: 

150.000 Ft - 300.000 Ft. 

III. Azon nagy taglétszámú nyugdíjas klubok pályázatai, amelyek működési költségek és 

programok megvalósításának támogatására is pályáznak. Az igényelhető támogatás mértéke: 

300.000 Ft - 450.000 Ft. 

A kategóriáknál előnyt jelent a tatabányai kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok 

megvalósítása. Azon pályázó, aki csak dologi, működési költségekre pályázik, támogatása az I. 

számú kategória szerint kerül besorolásba. A II. és III. kategóriában a bírálati szempont a 

programok sokszínűsége, egyedisége, az idősek korosztályos igényeihez való illeszkedése. 



VI. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, HELYE ÉS MÓDJA: 

A rendelkezésre álló keret minél hatékonyabb, célirányosabb elosztása érdekében Tatabánya 

Megyei Jogú Város Önkormányzata kéri az érintett pályázókat, hogy támogatás iránti kérelmüket 

a PÁLYÁZATI ADATLAP és annak mellékletein szereplő tartalmi elemek megadásával 

teljesítsék. 

A pályázatra benyújtott dokumentációnak tartalmaznia kell: 

1. a pályázó adatait tartalmazó PÁLYÁZATI ADATLAP-ot és annak mellékleteit: 

 Bemutatkozó adatlap – 1. melléklet 

 Költségterv – 2. melléklet 

 Nyilatkozat – 3. melléklet 

 Nyilatkozat – 4. melléklet 

 Közzétételi kérelem – 5. melléklet 

2. a pályázó bírósági bejegyzési okirat másolatát, társadalmi szerveződés esetén a 

szervezet működését igazoló elnöki/képviselői nyilatkozatot. 

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, a pályázat nevének a borítékon vagy az elektronikus 

üzenet tárgymezőjében feltüntetve - „NYUGDÍJAS KLUBOK TÁMOGATÁSA 2021” -, az 

erre a célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával, géppel írottan, vagy nyomtatott betűs 

kézírással lehet benyújtani. 

A pályázati nyomtatványcsomag letölthető innen: PÁLYÁZATI ADATLAPCSOMAG vagy 

igényelhető Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának nemzetközi és idősügyi 

referensétől, Zavagyiné Harasta Erikától (2800 Tatabánya, Fő tér 6., harasta.erika@tatabanya.hu). 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Zavagyiné Harasta Erika nemzetközi 

és idősügyi referenstől, (2800 Tatabánya, Fő tér 6. harasta.erika@tatabanya.hu, tel:34/515-792, 

30/877-86-50) 

A pályázat személyes beadási határideje: 2021. június 23. 

Cím: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2800 Tatabánya, Fő tér 6. II. emelet 

A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2021. június 23. 

Postai cím: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Zavagyiné Harasta Erika 

nemzetközi és idősügyi referens, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.  

A pályázat postai úton történő megküldése esetén azzal egyidőben kérjük annak elektronikus 

e-mail címre történő megküldését is a harasta.erika@tatabanya.hu emailcímre. 

Beadási határidő után, vagy postán, határidőn túl, illetve téves címre küldött pályázatot nem 

fogadunk el. A hiányosan kitöltött pályázat esetén a pályázó 8 napos hiánypótlási határidő tűzésével 

felszólítható annak határidőn belüli belül pótlására. A határidő elmulasztása esetén a pályázatot 

érvénytelennek kell tekinteni. Ugyancsak érvénytelen pályázatoknak tekintjük az elbírálásra 

alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó, és a pályázati adatlapban felsorolt mellékletek hiánytalan 

csatolása nélkül beküldött pályázatokat. 
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VII. A PÁLYÁZATOKRÓL VALÓ DÖNTÉS: 

Érdemi elbírálásra kizárólag a tartalmi, formai követelményeknek mindenben megfelelő pályázatok 

kerülnek. A PÁLYÁZATI ADATLAP és mellékleteinek, nyilatkozatainak kitöltése és 

beküldése nem jelent automatikus támogatást! 

Tatabánya megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági, Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottsága 

a pályázatokról a meghirdetéstől számított 60 napon belül meghozza döntését. 

A pályázatok elbírálását követően a döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntés 

ellen fellebbezési lehetőség nincs. 

VIII. A KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA: 

A pályázati nyertesek meghatározását követően a www.tatabanya.hu portálon – a hatályos 

jogszabályok szerint – a pályázat kiírója közzéteszi a nyertesek jegyzékét a támogatási összegekkel 

együtt, és a nyertessel támogatási szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás 

felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő, aláírt visszaküldése a 

támogatás átutalásának feltétele. A támogatási szerződés megkötése a befogadó szervezetekkel 

nyugdíjas klubonként külön történik. 

A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás összegének felhasználásáról 2022. január 31-ig 

írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk a Tatabánya Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatalának nemzetközi és idősügyi referense számára, melynek hiányában 

a támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie. A 

beszámoló elkészítéséhez a következő mellékleteket kell használni: 

 Tartalmi beszámoló 2021 – 6. melléklet 

 Számlaösszesítő lap – 7. melléklet 

 Jelenléti ív – 8. melléklet 

A Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által megbízott személy, a 

pályázaton elnyert támogatás - szerződésben foglaltak szerinti - felhasználását, valamint a 

pályázatban vállalt feladatok teljesítését a pályázat megvalósítási időszakában ellenőrizheti. 

http://www.tatabanya.hu/

