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Tárgy: Pályázat kiírása a közművelődési feladatok 2016. évi 
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Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
 dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 
 
Meghívottak: - 
 

TISZTELT BIZOTTSÁG! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről 
szóló 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § (2) 
bekezdése értelmében az önkormányzat a város mindenkori éves működési 
költségvetésében közművelődési támogatást biztosít, és költségvetési rendeletben 
erre a célra meghatározott támogatási keret felosztása céljából évente egy 
alkalommal pályázati felhívást tesz közzé. 
 
Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletének 6. jogcím Működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre, Közművelődési feladatok támogatása című előirányzatában a fenti célra 
2.500e Ft keretet határozott meg. 
 
A rendelet 5. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Humán Bizottság 
dönt először a pályázati kiírásról, majd a közművelődési támogatások pályázati 
rendszerben történő felosztásáról.  
 
Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve javaslom, hogy a 2016. évben a 
közművelődési feladatok támogatására Tapolca Város Önkormányzata pályázatot 
írjon ki az alábbi területeken: 
 

Kód A pályázat célja Keretösszeg 
(Ft) 

% A támogatás max. 
összege (Ft) 

K-VR-16 Városi rendezvények 1.250.000.- 50 200.000.- 
K-MF-16 Működési feltételek javítása 1.000.000.- 40 200.000.- 
K-KD-16 Kiadványok, dokumentumok 

készítése 
250.000.- 10 100.000.- 

 Összesen: 2.500.000.- 100  



  
Javaslom, hogy a megjelölt keretösszegek terhére a bizottság, a beérkező pályázatok 
ismeretében, (amennyiben szükségesnek ítéli meg) 10 %-os mértékben 
átcsoportosítást hajthasson végre. 
 
A pályázati kiírásokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.  
 
A Bizottság döntését követően a pályázat kiírását közzé tesszük a Tapolcai Újságban 
és Tapolca város honlapján.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Humán Bizottsága a határozat 
mellékletét képező közművelődési pályázati 
kiírásokat elfogadja. 
 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a pályázati 
kiírásokat tegye közé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
 
 

Tapolca, 2016. február 18. 
 
                                                                                                                   Marton József  
             bizottsági elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

1. számú melléklet 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
Városi rendezvények támogatása 

K-VR-16 

Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 6. jogcím 
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Közművelődési feladatok 
támogatása előirányzat terhére Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 
városi rendezvények támogatására. 
 
1. A pályázat célja:  
 
Kiemelkedő évfordulókról, ünnepekről, jeles napokról, eseményekről való 
megemlékezések, kiállítások, különösen Tapolca Város újbóli várossá 
nyilvánításának 50 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésének 
támogatása, melyek gazdagítják a város lakosságának közösségi élményeit.  
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:  
 
A közművelődési pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a városi 
rendezvények kategóriában 1.250.000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer forint.  
 
3. A pályázaton igényelhető támogatás:  
 
A pályázott támogatás mértéke legfeljebb 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint 
lehet. 
 
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy 
összegben, utófinanszírozás formájában történik. A pályázaton elnyert támogatási 
összeg kizárólag a város teljes lakossága által elérhető rendezvény szervezésével 
kapcsolatban, az ahhoz szükséges eszközök és tevékenységek kifizetésére 
használható fel (pl. hirdetés rendezvényről, előadók díja, terem bérleti díja, 
vendéglátáshoz szükséges élelmiszerek). A támogatást nem lehet felhasználni 
közüzemi számlák (víz-, villany-, telefonszámla) kiegyenlítésére.  
 
Pályázati támogatást csak azok igényelhetnek, akik az előző évi támogatással 
hiánytalanul elszámoltak, továbbá nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy 
Tapolca Város Önkormányzata és az általa fenntartott közművelődési- és 
sportfeladatokat ellátó intézményei felé, valamint az adó-, járulék-, illeték-, és 
vámkötelezettsége tekintetében nincs 30 napon túli tartozása. 
 
A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó tudomásul veszi, hogy elutasítás 
esetén semmiféle kötelezettség nem terheli a pályázat kiíróját. 
 
Támogatás csak a 2016. december 31. napjáig lezáruló projektekre igényelhető.



  

4. Pályázatot nyújthatnak be:  
 
Tapolcai székhelyű: 

 egyesületek 
 alapítványok 
 közhasznú társaságok 
 egyházak 
 egyéb közművelődési szervezetek 
 oktatási-nevelési intézmények 
 közművelődési intézmények 

 
5. Pályázatkezelő:  
 
Tapolca Város Önkormányzata 
8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
 
6. A pályázat benyújtása:  
 
Beadási határidő: 2016. március 18.  
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:  
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
 
A pályázatot személyesen kizárólag az Önkormányzati és Igazgatási Irodán, 
legkésőbb a beadási határidő napján 12.00 óráig lehet beadni.  
 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött pályázati 
adatlapot és programűrlapot, valamint a programűrlapban megjelölt mellékleteket, 
továbbá a pályázati díj befizetését igazoló postai feladóvevény másolatát. 
 
A pályázatot két elkülönített példányban, de egy borítékban kell benyújtani.  
 
7. A pályázatnak tartalmaznia kell:  
 

a) a pályázó nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét, a bírósági 
nyilvántartásba vétel számát, 

b) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott 
bírósági igazolást, 

c) a pályázó pénzintézetének megnevezését, számlaszámának megjelölését, 
d) az elérni kívánt pályázati cél leírását, 
e) az igényelt támogatás összegét, 
f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, 
g) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,  
h) a pályázati díj megfizetéséről igazolást, és 
i) a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról. 

 



  

8. Pályázati feltételek, a pályázat elbírálása: 
 
Az érvényes pályázatokat a Humán Bizottság a pályázati határidő lejártától számított 
30 napon belül, de legkésőbb 2016. április 15. napjáig bírálja el, az alapítványok 
esetében pedig javaslatot tesz a Képviselő-testület felé. 
 
A pályázók kiértesítése az elbírálástól számított 15 napon belül történik. 
 
Az elnyert pályázati összegek felhasználásáról a projekt teljes lezárását követő 30 
napon belül, de legkésőbb 2016. december 20. napjáig kell elszámolni.  
 
A pénzügyi elszámoláshoz a program teljes bekerülési költségét lefedő hitelesített 
számlamásolatokon túl rövid szakmai összefoglalót kell mellékelni a megvalósított 
programról, illetve mintapéldányt a megjelentetett kiadványból. 
 
A díjazott pályázatok propagandaanyagában, valamint a megjelenő kiadványokban 
Tapolca Város Önkormányzatát, mint támogatót fel kell tüntetni. 
 
9. Pályázati díj:  
 
A pályázati díj pályázatonként 1000,- Ft, azaz Egyezer forint, amelyet a pályázati 
adatlaphoz mellékelt postai feladóvevényen, vagy átutalással a 11748052-15429348 
számlaszámra lehet befizetni Tapolca Város Önkormányzata javára. Kérjük, az 
átutalásnál a megjegyzés rovatba írják be a pályázat kódját! 
 
10. A pályázati csomag:  
 
A pályázati felhívás, pályázati adatlap, programűrlap és a postai feladóvevény 
ingyenesen átvehető a Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási 
Irodájában, (Tapolca, Hősök tere 15. I. e. 57-es iroda) vagy letölthető a 
www.tapolca.hu honlapról.  
 
11. Pályázati tanácsadás: 
 
A pályázatokkal kapcsolatban dr. Rozgonyi Viktória a Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje szerinti időszakban nyújt információt személyesen, vagy az 
511-150/200-as telefonszámon. 
 
Tapolca, 2016. február 23. 
 
  
                                                                                                                       Marton József  

 Humán Bizottság elnöke 
 



  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
Működés feltételeinek javítására 

K-MF-16 

 
 
Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 6. jogcím 
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Közművelődési feladatok 
támogatása előirányzat terhére Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 
működés feltételeinek javítására. 
 
1. A pályázat célja:  
 
A pályázó tevékenységének minősítéséhez, találkozókon való fellépéséhez szükséges 
eszközök, felszerelések megvásárlásának támogatására, a működési feltételek 
javítására kiírt nem önkormányzati pályázathoz önrész biztosítása.  
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:  
 
A közművelődési pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a 
működés feltételeinek kategóriában 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint.  
 
3. A pályázaton igényelhető támogatás:  
 
A pályázott támogatás mértéke legfeljebb 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint 
lehet. 
 
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy 
összegben, utófinanszírozás formájában történik. A pályázaton elnyert támogatási 
összeg kizárólag a működési feltételek javításával kapcsolatban, az ahhoz szükséges 
eszközök kifizetésére használható fel a civil szervezetek költségvetési támogatásának 
rendjéről szóló 38/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet szerint. A támogatást nem 
lehet felhasználni közüzemi számlák (víz-, villany-, telefonszámla) kiegyenlítésére. 
 
Pályázati támogatást csak azok igényelhetnek, akik az előző évi támogatással 
hiánytalanul elszámoltak, továbbá nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy 
Tapolca Város Önkormányzata és az általa fenntartott közművelődési- és 
sportfeladatokat ellátó intézményei felé, valamint az adó-, járulék-, illeték-, és 
vámkötelezettsége tekintetében nincs 30 napon túli tartozása. 
 
A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó tudomásul veszi, hogy elutasítás 
esetén semmiféle kötelezettség nem terheli a pályázat kiíróját. 
 
Támogatás csak a 2016. december 31. napjáig lezáruló projektekre igényelhető. 
 
 



  

4. Pályázatot nyújthatnak be:  
 
Tapolcai székhelyű: 

 egyesületek 
 alapítványok 
 közhasznú társaságok 
 egyházak 
 egyéb közművelődési szervezetek 
 oktatási-nevelési intézmények 
 közművelődési intézmények 

 
5. Pályázatkezelő:  
 
Tapolca Város Önkormányzata 
8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
 
6. A pályázat benyújtása:  
 
Beadási határidő: 2016. március 18.  
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:  
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
 
A pályázatot személyesen kizárólag az Önkormányzati és Igazgatási Irodán, 
legkésőbb a beadási határidő napján 12.00 óráig lehet beadni.  
 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött pályázati 
adatlapot és programűrlapot, valamint a programűrlapban megjelölt mellékleteket, 
továbbá a pályázati díj befizetését igazoló postai feladóvevény másolatát. 
 
A pályázatot két elkülönített példányban, de egy borítékban kell benyújtani.  
 
7. A pályázatnak tartalmaznia kell:  
 

a) a pályázó nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét, a bírósági 
nyilvántartásba vétel számát, 

b) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott 
bírósági igazolást, 

c) a pályázó pénzintézetének megnevezését, számlaszámának megjelölését, 
d) az elérni kívánt pályázati cél leírását, 
e) az igényelt támogatás összegét, 
f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, 
g) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,  
h) a pályázati díj megfizetéséről igazolást, és 
i) a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról. 

 



  

8. Pályázati feltételek, a pályázat elbírálása: 
 
Az érvényes pályázatokat a Humán Bizottság a pályázati határidő lejártától számított 
30 napon belül, de legkésőbb 2016. április 15. napjáig bírálja el, az alapítványok 
esetében pedig javaslatot tesz a Képviselő-testület felé. 
 
A pályázók kiértesítése az elbírálástól számított 15 napon belül történik. 
 
Az elnyert pályázati összegek felhasználásáról a projekt teljes lezárását követő 30 
napon belül, de legkésőbb 2016. december 20. napjáig kell elszámolni.  
 
A pénzügyi elszámoláshoz a program teljes bekerülési költségét lefedő hitelesített 
számlamásolatokon túl rövid szakmai összefoglalót kell mellékelni a megvalósított 
programról, illetve mintapéldányt a megjelentetett kiadványból. 
 
A díjazott pályázatok propagandaanyagában, valamint a megjelenő kiadványokban 
Tapolca Város Önkormányzatát, mint támogatót fel kell tüntetni. 
 
9. Pályázati díj:  
 
A pályázati díj pályázatonként 1000,- Ft, azaz Egyezer forint, amelyet a pályázati 
adatlaphoz mellékelt postai feladóvevényen, vagy átutalással a 11748052-15429348 
számlaszámra lehet befizetni Tapolca Város Önkormányzata javára. Kérjük, az 
átutalásnál a megjegyzés rovatba írják be a pályázat kódját! 
 
10. A pályázati csomag:  
 
A pályázati felhívás, pályázati adatlap, programűrlap és a postai feladóvevény 
ingyenesen átvehető a Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási 
Irodájában, (Tapolca, Hősök tere 15. I. e. 57-es iroda) vagy letölthető a 
www.tapolca.hu honlapról.  
 
11. Pályázati tanácsadás: 
 
A pályázatokkal kapcsolatban dr. Rozgonyi Viktória a Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje szerinti időszakban nyújt információt személyesen, vagy az 
511-150/200-as telefonszámon. 
 
Tapolca, 2016. február 23. 
 
  
                                                                                                                       Marton József  

 Humán Bizottság elnöke 
 
 
 



  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Kiadványok, dokumentumok készítésének támogatása 

K-KD-16 

 
 
Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 6. jogcím 
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Közművelődési feladatok 
támogatása előirányzat terhére Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
kiadványok, dokumentumok készítésének támogatására.  
 
1. A pályázat célja:  
 
A város mindennapjait megörökítő dokumentumok, múltját feltáró helytörténeti 
kiadványok készítésének, a már meglévő dokumentumok archiválásának 
támogatása.  
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:  
 
A közművelődési pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a 
kiadványok, dokumentumok készítésének kategóriájában 250.000,- Ft, azaz 
kettőszázötvenezer forint.  
 
3. A pályázaton igényelhető támogatás:  
 
A pályázott támogatás mértéke legfeljebb 100.000,- Ft, azaz százezer forint lehet. 
 
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy 
összegben, utófinanszírozás formájában történik. A pályázaton elnyert támogatási 
összeg kizárólag a kiadvány készítésével kapcsolatban, az ahhoz szükséges eszközök 
és tevékenységek kifizetésére használható fel (pl. papír, cikkírás/szerkesztés díja, 
nyomdaköltség). 
 
Pályázati támogatást csak azok igényelhetnek, akik az előző évi támogatással 
hiánytalanul elszámoltak, továbbá nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy 
Tapolca Város Önkormányzata és az általa fenntartott közművelődési- és 
sportfeladatokat ellátó intézményei felé, valamint az adó-, járulék-, illeték-, és 
vámkötelezettsége tekintetében nincs 30 napon túli tartozása. 
 
A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó tudomásul veszi, hogy elutasítás 
esetén semmiféle kötelezettség nem terheli a pályázat kiíróját. 
 
Támogatás csak a 2016. december 31. napjáig lezáruló projektekre igényelhető. 
 
 
 



  

4. Pályázatot nyújthatnak be:  
 
Tapolcai székhelyű: 

 egyesületek 
 alapítványok 
 közhasznú társaságok 
 egyházak 
 egyéb közművelődési szervezetek 
 oktatási-nevelési intézmények 
 közművelődési intézmények 

 
5. Pályázatkezelő:  
 
Tapolca Város Önkormányzata 
8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
 
6. A pályázat benyújtása:  
 
Beadási határidő: 2016. március 18.  
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:  
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
 
A pályázatot személyesen kizárólag az Önkormányzati és Igazgatási Irodán, 
legkésőbb a beadási határidő napján 12.00 óráig lehet beadni.  
 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött pályázati 
adatlapot és programűrlapot, valamint a programűrlapban megjelölt mellékleteket, 
továbbá a pályázati díj befizetését igazoló postai feladóvevény másolatát. 
 
A pályázatot két elkülönített példányban, de egy borítékban kell benyújtani.  
 
7. A pályázatnak tartalmaznia kell:  
 

a) a pályázó nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét, a bírósági 
nyilvántartásba vétel számát, 

b) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott 
bírósági igazolást, 

c) a pályázó pénzintézetének megnevezését, számlaszámának megjelölését, 
d) az elérni kívánt pályázati cél leírását, 
e) az igényelt támogatás összegét, 
f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, 
g) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,  
h) a pályázati díj megfizetéséről igazolást, és 
i) a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról. 

 



  

8. Pályázati feltételek, a pályázat elbírálása: 
 
Az érvényes pályázatokat a Humán Bizottság a pályázati határidő lejártától számított 
30 napon belül, de legkésőbb 2016. április 15. napjáig bírálja el, az alapítványok 
esetében pedig javaslatot tesz a Képviselő-testület felé. 
 
A pályázók kiértesítése az elbírálástól számított 15 napon belül történik. 
 
Az elnyert pályázati összegek felhasználásáról a projekt teljes lezárását követő 30 
napon belül, de legkésőbb 2016. december 20. napjáig kell elszámolni.  
 
A pénzügyi elszámoláshoz a program teljes bekerülési költségét lefedő hitelesített 
számlamásolatokon túl rövid szakmai összefoglalót kell mellékelni a megvalósított 
programról, illetve mintapéldányt a megjelentetett kiadványból. 
 
A díjazott pályázatok propagandaanyagában, valamint a megjelenő kiadványokban 
Tapolca Város Önkormányzatát, mint támogatót fel kell tüntetni. 
 
9. Pályázati díj:  
 
A pályázati díj pályázatonként 1000,- Ft, azaz Egyezer forint, amelyet a pályázati 
adatlaphoz mellékelt postai feladóvevényen, vagy átutalással a 11748052-15429348 
számlaszámra lehet befizetni Tapolca Város Önkormányzata javára. Kérjük, az 
átutalásnál a megjegyzés rovatba írják be a pályázat kódját! 
 
10. A pályázati csomag:  
 
A pályázati felhívás, pályázati adatlap, programűrlap és a postai feladóvevény 
ingyenesen átvehető a Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási 
Irodájában, (Tapolca, Hősök tere 15. I. e. 57-es iroda) vagy letölthető a 
www.tapolca.hu honlapról.  
 
11. Pályázati tanácsadás: 
 
A pályázatokkal kapcsolatban dr. Rozgonyi Viktória a Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje szerinti időszakban nyújt információt személyesen, vagy az 
511-150/200-as telefonszámon. 
 
Tapolca, 2016. február 23. 
 
  
                                                                                                                       Marton József  

 Humán Bizottság elnöke 
 


