PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága pályázatot hirdet a gyermekek
nyári napközbeni ellátásának (játszóházak, táborok foglalkozások) megszervezésére.
A pályázat célja, hogy a gyermekek élményekben gazdagon és felügyelet mellett töltsék a
nyári szünidőt.
Pályázati feltételek:





Pályázó vállalja, hogy 2018. június 18. és augusztus 17. közötti időszakban,
hétköznaponként legalább egy hétig egész napos ( 7.30-16.30-ig )elfoglaltságot (sport,
műemléki séták, kézműves foglalkozások, strandolás, stb.) biztosít a város általános
iskolás gyermekei részére.
Pályázó vállalja, hogy a napi 3 étkezést szervez, melyből egy meleg étkezés.
Egy-egy foglalkozáson a gyermekek száma 15 fő-25 fő (amennyiben több felnőtt is
részt vesz a foglalkozásokon, akkor növelhető a gyermekek létszáma).



A pályázó vállalja, hogy segítők szervezéséről ő maga gondoskodik és értük saját
felelősséggel tartozik.



A pályázó vállalja a táboroztatáshoz szükséges anyagok, eszközök beszerzését (
elsősegély doboz, műanyag poharak evőeszközök, kézműves foglalkozások anyagai,
eszközei stb. )



A pályázó vállalja, hogy a tábor kezdetét megelőzően minimum 30 nappal korábban
bejelenti az ÁNTSZ felé táboroztatási szándékát és az általa megjelölt helyszín címét
és kéri hozzájárulását a tábor megszervezéséhez (szerződéskötéskor 2018. május 2225. kell teljesíteni).



A pályázó beszerzi a szülői NYILATKOZATOKAT, a gyermek egészségi állapotára
vonatkozóan (a tábor első napjára kell teljesíteni).



A pályázó vállalja, hogy a résztvevő gyerekekről a tábor teljes időtartama alatt nyilvántartást
vezet.

Pályázatot nyújthatnak be:
azok a dabasi lakhellyel rendelkező, vagy Dabason dolgozó magánszemélyek, dabasi
székhelyű egyházak, civil szervezetek, gazdasági szervezetek, intézmények, amelyeknek a
tevékenységi körükben szerepel az oktatás-nevelés, vagy a szabadidős programok
szervezése, és megfelelő helyet és felügyeletet tudnak biztosítani a foglalkozásokra.
Választható helyszínek:
-

Sári Zarándok és Kulturális Központ / 2371 Dabas Mánteleki utca 8. /
Nemes Kúria / 2370 Bercsényi utca 1. /
Levendulás Ház / 2370 Dabas Lakos doktor utca 27. /
Kossuth Művelődési Központ / 2370 Szent István utca 58. /
Halász Móricz-kúria / 2373 Kossuth Lajos utca 7. /

- Dabasi-Szőlők Civil Közösségi és Művelődési Ház / 2370 Dabas-Szőlő Tinódi u. 1. /
- egyéb
Az Önkormányzat vállalja, hogy a közművelődési helyszíneket bérmentesen bocsátja a
pályázó rendelkezésére, az időpont egyeztetése a helyszíneken a Kulturális Központ
vezetőjével a pályázó feladata
Az Önkormányzat vállalja, hogy a június 18-22-ei hetet kivéve heti 1 alkalommal a
kisvonatot térítésmentesen a pályázó rendelkezésére bocsátja.
A pályázatra elnyerhető összeg:
-

-

A támogatás mértéke 30.000 Ft- 60.000 Ft-ig terjedő összegben kerül elbírálásra a
részvételi díj függvényében . Előnyt élvez az a pályázat, amely minél szélesebb
társadalmi rétegnek teszi lehetővé a nyári szabadidő hasznos eltöltését.
A támogatás összegéről a támogatott pénzügyi bizonylatokkal köteles elszámolni
A támogatási összeg a következőkre használható fel:
 szakmai anyag
 étkezés
 terem bérlet
 útiköltség

A pályázathoz csatolandó :
Pályázni az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 11/2017.
önkormányzati rendelet ( továbbiakban rendelet ) szerinti pályázati adatlapon lehet az előírt
mellékletek ( nyilatkozatok ) és dokumentumok becsatolásával egyidejűleg.
Az Adatlap, a Mellékletek ( Nyilatkozatok ) és a csatolandó dokumentumok letölthetők a
www. dabas.hu weboldalról, az Önkormányzat/ Pályázatok menüpont alatt , illetve nyomtatott
formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal ( 2370 Dabas, Szent István tér 1/b ) 104es irodájában és ügyfélszolgálatán.
A pályázatot 1 nyomtatott példányban kell leadni a Polgármesteri Hivatal ( 2370 Dabas Szent
István tér 1/ b ) 104-es irodájában.
FIGYELEM!
A pályázat benyújtásának feltétele az előzetes IDŐPONTFOGLALÁS!
A Pályázó a mellékelt ELŐJELENTKEZÉSI LAP kitöltésével le tudja foglalni azt a hetet,
amelyiken a tábort meg szeretné valósítani.
Az ELŐJELENTKEZÉSI LAP-ot
juracsik.andrea@dabas.hu címre.

kizárólag

elektronikusan

kell

megküldeni

a

A Bizottság kizárólag a fenti e-mail címre munkanapokon, ügyfélfogadási időben megküldött
előjelentkezési lapokat tudja befogadni
A ELŐJELENTKEZÉSI LAPOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. április
20. ( HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK: 8-16.00 óráig, PÉNTEK: 8-12.00 óráig )
A munkanapon kívül, vagy nem ügyfélfogadási időben megküldött előjelentkezést, és ezáltal
az időpontfoglalást nem tudjuk figyelembe venni!
Ugyanazon hétre pályázók közül a Bizottság csak heti két pályázó jelentkezését tudja
elfogadni.

Az előjelentkezések alapján az időpontok foglaltságát a Dabas Város Önkormányzatának
Hivatalos honlapján (www.dabas.hu) a Polgármesteri Hivatal/ Felhívások, tájékoztatok
menüpont alatt tudják nyomon követni.
Az előjelentkezés befogadásról vagy annak elutasításáról a Pályázó a megadott e-mail címről
visszaigazolást kap.
Az előjelentkezési lap letölthető a Dabas Város Önkormányzatának Hivatalos honlapján
(www.dabas.hu) a Polgármesteri Hivatal/ Felhívások, tájékoztatok menüpont alól.
Az előjelentkezés jóváhagyását követően a pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon
kell benyújtani, melyen szerepelnek az alábbiak:







a pályázó adatai
a foglalkozások helyét és a foglalkozások időpontja
becsült létszám (gyermekek száma)
a részletes program (részletes tartalmi leírás)
a program részletes költségvetése (személyi kiadások: pl. tiszteletdíj, dologi kiadások:
pl. belépők, anyagköltségek, étkezés költségei)
a szülők által tervezett befizetések (saját bevétel)

A pályázat beadási határideje: 2018. április 27. péntek 12.00 óra
A pályázati adatlap elektronikusan letölthető a www.dabas.hu /Önkormányzat/ Pályázatok,
vagy a Polgármesteri Hivatal/ Felhívások, tájékoztatok menüpont alól, nyomtatott formában
rendelkezésre áll Dabas Város Polgármesteri Hivatalában (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.,
104-es iroda), illetve igényelhető az juracsik.andrea@dabas.hu e-mail címről. A pályázatok
leadásának helye: Dabas Város Önkormányzata 2370 Dabas Szent István tér 1/b. Kérjük,
amennyiben módja van rá, a pályázati adatlapot nyújtsa be elektronikus formában a
juracsik.andrea@dabas.hu e-mail címre.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Nem vehető figyelembe annak a pályázónak a pályázata, akinek nincs jóváhagyott
előjelentkezése!
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. májusi bizottsági ülés.
A pályázók az elbírálásról elektronikusan az e-mail címükre kapnak értesítést és tájékoztatást
a tábor szervezéssel kapcsolatban.
Amennyiben nincs e-mail címe, úgy a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN Jurácsik
Andreánál SZEMÉLYESEN ÉRDEKLŐDHET.
A pályázathoz sok sikert kíván:
Révész Károly s.k.
Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

ELŐJELENTKEZÉSI LAP
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EMBERI
ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA ÁLTAL 2016. ÉVBEN
GYERMEKEK NYÁRI NAPKÖZBENI
ELLÁTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSÉRE KIÍRT
PÁLYÁZATOKHOZ
Az előjelentkezés
benyújtásának határideje: 2018.
április 20. péntek 12.00 óra

Pályázó neve
Pályázó képviselőjének neve

Választott helyszín

Pályázó címe
Pályázó e-mail címe
Pályázat megvalósításának tervezett
időpontja
(Időpontfoglalás)

Tájékoztatás:
1. A Pályázónak az előjelentkezési lapot kizárólag elektronikusan, értelemszerűen
kitöltve a juracsik.andrea@dabas.hu e-mail címre kell megküldenie.
2. Az előjelentkezések csak munkanapokon, az alábbi időben küldhetők be:
PÉNTEK: 8-12.00 óráig,
HÉTFŐ-KEDD-SZERDA: 8-16.00 óráig
3. Az előjelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2018. április 20. péntek
12.00 óra

4. A munkanapon kívül, vagy nem megjelölt időben megküldött előjelentkezést, és
ezáltal az időpontfoglalást nem tudjuk figyelembe venni!
5. Időpontfoglalásnál csak egy hét jelölhető meg a foglalkozások szervezésre az alábbiak
közül:
2018. június 18.-22.
2018. június 25.-29.
2018. július 2.-6.
2018. július 9.-13.
2018. július 16.-20.
2018. július 23.-27.
2018. július 30.- augusztus 3.
2018. augusztus 6.-10.
2018. augusztus 13.-17.
6. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a Bizottság az előjelentkezők közül csak az adott
időpontra és helyszínre jelentkező, június hónapban három pályázót, július, augusztus
hónapban pedig két pályázót tud támogatni.
7. A jelentkezési
visszaigazolást kap.

lap

jóváhagyásáról

a

juracsik.andrea@dabas.hu

címről

Visszaigazolás:
Dabas Város Önkormányzata tölti ki:
Tisztelt Pályázó!
Jelentkezés beérkezésének időpontja (dátum, óra, perc):
Jelentkezése, és ezáltal időpontfoglalása jóváhagyásra került: igen/nem*
*A megfelelő rész aláhúzással jelölendő
Tájékoztatás:
Amennyiben mégis szeretne pályázatot benyújtani, új jelentkezési lapot kell kitöltenie és
megküldenie számunkra.
Azaz adott menüpont alatt tájékozódhat a még szabad időpontokról.

Pályázathoz csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok:
1. sz. melléklet: nyilatkozatok
2. sz. melléklet:átláthatósági nyilatkozat
3-4.sz. melléklet:nyilatkozat az összeférhetetlenség, illetve az érintettség
fennállásáról, ill. hiányáról (3. melléklet) illetve amennyiben releváns, azaz, ha
az érintettség fennáll, a közzétételi kérelem (4. melléklet:Közzétételi kérelem)
az érintettségről. A pályázó a pályázat benyújtásakor - vagy ha az érintettség a
pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől
számított 8 munkanapon belül - kezdeményezheti érintettségének közzétételét.
Dokumentumok:
-a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény
által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás
mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát (amennyiben
a korábbi- 3 éven belüli- pályázathoz beadott okirathoz képest változás nem
történt, akkor elegendő a pályázó nyilatkozata)
-a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét
igazoló okiratának -30 napnál nem régebbi- eredeti példányát (amennyiben a
korábbi- 3 éven belüli- pályázathoz beadott okirathoz képest változás nem
történt, akkor elegendő a pályázó nyilatkozata)
- civil szervezet esetén annak igazolása, hogy beszámolójukat, valamint
közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést a bíróság részére
benyújtották, letétbe helyezték
- köztartozás mentességről szóló állami és az önkormányzati adóhatóság
igazolása

pályázati adatlap 1.melléklet

NYILATKOZATOK
Nyilatkozattevő:
Neve: ...................................................................................................................................
Székhelye: ..........................................................................................................................
Adószáma: ...............................................
Képviseletében eljáró személy: ……………………………………………………..
Nyilatkozom, hogy (megfelelő aláhúzandó!)
1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak
és hitelesek
igen/nem
2. az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be
nem
igen:…………………………………………………………………………
3. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban
igen/nem
4.a saját forrás rendelkezésre áll
igen/nem/nem releváns
5. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja
igen/nem
6. – a biztosítékmentesség kivételével – a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre
bocsátja legkésőbb az Ávr. 85. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig
igen/nem/ nem releváns
7. a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik
igen/nem
8. ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához
szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik
igen/nem/ nem releváns
9. megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. §-ában és 50.
§-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2)
bekezdése szerint egyedi határozatban döntött,
igen/nem
10.a felhasznált támogatásról a támogatási szerződésben meghatározott időpontig
számlamásolatokkal alátámasztott, tételes elszámolást készítünk.

igen/nem
11.a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. Törvény,
valamint annak végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseit a
pályázó magára nézve kötelezőnek tartja, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást megkapta,
egyúttal nyilatkozik arra nézve, hogy amennyiben a tájékoztatás és az abban foglalt
figyelmeztetés ellenére a pályázó megsérti 2007.évi CLXXXI. törvény, valamint annak
végrehajtására kiadott 67/2008. (III. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseit úgy annak
jogkövetkezményeit köteles maga viselni.
igen/nem/nem releváns
12. Tudomásul veszi a formai hibás pályázat benyújtásával járó következményeket
igen/nem/nem releváns
13.A pályázó szervezet képviseletében hozzájárulok, hogy a támogatott szervezet neve,
illetve a támogatások összege döntés után – a pályázók értesítése mellett – a helyi
közszolgálati feladatokat ellátó médiában és az önkormányzati hirdetőtáblán, valamint a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon
nyilvánosságra kerüljön. A
igen/nem/nem releváns
14. Nyilatkozom, hogy a szervezet előző évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését
letétbe helyeztem.
igen/nem/nem releváns

Dabas, 20.…………….

……………………………………………
pályázó szervezet hivatalos képviselőjének aláírása

pályázati adatlap 2. melléklet civil szervezetek

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. c) pontjában
meghatározott
CIVIL SZERVEZET 1 RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjában előírt
kötelezettség teljesítéséhez
Alulírott
Név:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
mint a
szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
törvényszéki nyilvántartásba vételi száma:
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezet a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. c.) pontja alapján átlátható
szervezetnek minősül, és megfelel a következő együttes feltételeknek:
a) az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről
részletesen a jelen nyilatkozat 1. mellékletében nyilatkozom;
b) az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, melyről jelen nyilatkozat 2.
mellékletében nyilatkozom;
c) az általa képviselt szervezet székhelye:
- az Európai Unió tagállamában,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,
- …………………. országban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

1

Civil szervezet: a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 6. pontja szerinti szervezet.

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a Önkormányzat
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
- az Önkormányzat az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből
eredő követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam
képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott
adatokat kezelni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat részére, vagy
amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt
haladéktalanul bejelentem.
Kelt:……………………………………………………

………………..................................
cégszerű aláírás

1. melléklet
Nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőiről2

Ssz.

Név

Születési Születési Születési
név
hely
ideje

Anyja
neve

Befolyás,
Tulajdoni szavazati
hányad
jog
mértéke
%

%

1.
2.
3.

Kelt:……………………………………………………

………………..................................
cégszerű aláírás

Vezető tisztségviselő egyesületnél: az ügyvezető vagy az elnökség tagjai [Ptk. 3:77. §]; alapítványnál: a
kuratórium tagjai [Ptk. 3:397. § (1) bek.]; civil társaságnál: a létesítő okiratban az ügyek vitelére feljogosított
személy vagy testület tagjai [Ptk. 3:21. §];
2

2. melléklet
Nyilatkozat a szervezetnek és a szervezet vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedéséről
A nyilatkozatot tevő szervezet
vezető tisztségviselőjének

25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel érintett szervezet

felett gyakorolt
befolyás,
Ssz.
cj.száma /
születési születési anyja
tulajdoni szavazati
neve
neve székhelye adószáma nyilvántartásba adóilletősége
neve
helye
neve
hányad
jog
vételi száma
%
mértéke
%

1.

2.

3.

Kelt:……………………………………………………

………………..................................
cégszerű aláírás

Pályázati adatlap 3. melléklet

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

