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P á l y á z a t i  f e l h í v á s 
 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az átruházott hatáskörben 

felhasználható alapok kezeléséről szóló, többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati 

rendelet alapján pályázatot hirdet kaposvári székhelyű, egészségügyi és szociális területen 

működő társadalmi, gazdasági, civil szervezetek részére 

 

1. A pályázat célja: 

A kaposvári székhelyű egészségügyi és szociális területen működő társadalmi, gazdasági, civil 

szervezetek azon kezdeményezéseinek, akcióinak, rendezvényeinek támogatása, amelyeknek 

célja a betegségekkel, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdő emberek hozzásegítése az 

emberhez méltó élethez, illetve amelyeknek célja a lakosság egészségének megőrzése, az 

egészség helyreállítása, és az egészséges életmódra való ösztönzés.  

 

2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása 

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 184.000,- forint, amelyet Kaposvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében az Egészségügyi és Szociális 

Támogatási Keretben elkülönített összeg biztosít. 

 

3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege 

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. A támogatási összeg folyósítására a 

Népjóléti Bizottság döntését követően, a támogatási megállapodás aláírása után számlára 

utalással kerül sor. Alapítványok támogatása esetén a Közgyűlés egyetértő döntése is szükséges 

a támogatás folyósításához. 

 

4. Pályázatot nyújthatnak be 

A kaposvári székhelyű egészségügyi és szociális területen működő társadalmi, gazdasági, civil 

szervezetek, amelyek a működéshez szükséges nyilvántartásba vétellel, illetve bejegyzéssel 

rendelkeznek, és ezt hiteles dokumentummal igazolják. 

Civil szervezet (társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány) esetében a pályázat benyújtásának 

feltétele a https://kph.kaposvar.hu honlap civil oldalán történő regisztráció. 

 

5. A pályázat benyújtása 

Pályázati adatlapon történik, amely a Polgármesteri Hivatal Titkársági Igazgatóságán vehető át 

(Kaposvár, Kossuth tér 1., régi épület I/104. szoba), illetve letölthető a https://kph.kaposvar.hu 

városi internetes honlapról. 

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Titkársági Igazgatósága, Kaposvár, 

Kossuth tér 1., régi épület I/104. szoba 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  

2023. március 31. 

A borítékra kérjük ráírni: „Népjóléti Bizottsági pályázat 2023.” 

 

6. Pályázati feltételek 

Egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázati program megvalósításának 

végső határideje 2023. december 31. A megvalósítási határidő meghosszabbítására csak egy 

https://kph.kaposvar.hu/
https://kph.kaposvar.hu/
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alkalommal és rendkívüli indok esetén van mód. A pályázat benyújtásának feltétele a mellékelt 

átláthatósági nyilatkozat és összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltése. 

 

7. A pályázat keretében támogatandó tevékenységek 

Olyan kaposvári lakosok számára nyújtott konkrét egészségügyi és szociális szolgáltatások, 

tevékenységek, rendezvények, akciók, amelyek államilag nem finanszírozottak és közösségi 

célokat szolgálnak. 

 

8. A pályázat elbírálása 

A pályázatok elbírálására a soron következő Népjóléti Bizottsági ülésen kerül sor. A Bizottság 

döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

9. A pályázat eredményének közzététele 

A bizottság döntéséről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 

 

10. A támogatás felhasználási feltételei 

A támogatás csak a pályázatban meghatározott programra használható fel. A felhasználás 

részletes szabályait a támogatási szerződés rögzíti. 

 

 

Kaposvár, 2023. február 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torma János 
a Népjóléti Bizottság 

tanácsnoka 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Népjóléti Bizottsága 
 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 

által 2023. évben kiírt pályázathoz 
 

 

 

1./ A pályázó szervezet neve, székhelye, címe: 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

A pályázó szervezet bírósági nyilvántartásban szereplő hivatalos képviselője, 

elérhetősége (cím, telefon, e-mail cím): 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

A program témafelelőse: ………………………………………………………….... 

 

Telefonszáma, e-mail címe: ………………………………………………………….... 

 

Számlavezető pénzintézete: ………………………………………………………….... 

 

Számlaszáma:  ………………………………………………………….... 

 

 

 

2./ A pályázó szervezet rövid bemutatása: 

 (tevékenysége, célkitűzései, tagjainak köre, létszáma) 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

3./ A konkrét program bemutatása, melyhez a támogatást kéri: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

A program megvalósításának helye, ideje: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

A résztvevők köre, száma: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

A pályázati program illeszkedése a pályázati célhoz: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………... 

 

4./ A pályázati program költségvetése: 

 

 ⚫ Teljes költsége       …………………... 

  

⚫ A költségek részletezése (pl.: bérleti díj, tárgyi eszköz beszerzés, anyagköltség, 

szállítás, munkadíj, tiszteletdíj, étkezés, szállás, utazás, stb.) 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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 ⚫ Saját erő mértéke       …………………... 

 

 ⚫ Más forrásból rendelkezésre álló, illetve igényelt összeg  …………………... 

 

 ⚫ Igényelt támogatás összege, költségtípusonként részletezve   

 

…………………...............................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

  

            A 2022. évben kapott támogatás összege, és az elszámolás időpontja  

(amennyiben releváns) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Kaposvár, 2023. ………………………… 

 

 

 

………..……………………………………… 

a szervezet képviseletére jogosult aláírása 

 

 

 

 

P.H. 
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
 
A                                                              (cégnév)                                            .székhely,  
                                        adószám, képviselőjeként                                                                (képviselő 
neve)  tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bek. 
szerint kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 
teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az általam 
képviselt szerv átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:  
( * = a megfelelőt alá kell húzni!) 
 
a)  
aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság, * 
ab) köztestület,* 
ac) költségvetési szerv,* 
ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,* 
ae) egyházi jogi személy,* 
af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,* 
ag) a társulás,* 
ah) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik,* 
ai) a külföldi állam vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság;* 
  
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:* 
 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, 
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
 
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:* 
 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben 
nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 
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Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, 
azzal, hogy ahol az 55.. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetet kell érteni. 
 
Kijelentem büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy a fentieknek megfelelő adatok az alábbiak: 

 ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet, 
 
ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges 

tulajdonosának természetes személyazonosító 
adatai:……………………………………………………………………, tulajdoni hányada:…………………., 
befolyásának és szavazati jogának mértéke:…………………………,** 

bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 
közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
neve:……………………………………………………………….., tulajdoni 
hányada:…………………………………., befolyásának és szavazati jogának 
mértéke:…………………………………….** 

bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges 
tulajdonosának természetes személyazonosító adatai:………………………………………, tulajdoni 
hányada:…………………….., befolyásának és szavazati jogának mértéke:……………………., 

bd) a  bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
adóilletősége:…………………………………., 

be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet  és a bb) alpont szerinti 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi társaság 
jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény 4. § 11. pontjában meghatározott adatok:  
  

 ................................................................................................................................................................ 
 
c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet, 
 
ca) a civil szervezet, vízitársulat vezető tisztségviselők természetes személyazonosító 

adatai:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………**, 

cb) a civil szervezet, vízitársulat és a vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedésével működő szervezet neve:…………………………………………………….** 

cc) a civil szervezetnek, vízitársulatnak és a  vezető tisztségviselőjének a cb) alpont szerinti 
szervezetben fennálló tulajdoni hányadának mértéke:………………………………………** 

cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító 
adatai:…………………………………………………………………………………, tulajdoni 
hányada:……………………………………….., befolyásának és szavazati jogának 
mértéke:…………………………………………………………………..,** 

 
 ** ` szükség esetén pótlapon folytatható, vagy bővíthető a sorok száma 
 
Kelt:………………………………………………………… 

      …………………………….. 
                 képviselő 
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NYILATKOZAT 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

Természetes személy pályázó/támogatott neve: …………………………………………….., 

lakcíme……………………………, születési idő, hely: ……………………………………… 

 

Gazdasági társaság pályázó/támogatott cégneve: ……………………………………………, 

székhelye:…………………………….……, adószáma: ……………………………………..., 

cégjegyzékszáma: …………………………, képviselőjének neve: ………………………….., 

nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………………………………………………..., 

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: …………………………………………………….. 

 

Egyéb szervezet pályázó/támogatott neve: …………………………………………………..., 

székhelye:…………………………….……, képviselőjének neve: ………………………….., 

nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………………………………………………..., 

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: …………………………………………………….. 

 

A pályázott/ igényelt támogatás összege: ……………………………… 

 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként/támogatást igénylőként megjelölt 

gazdasági társasággal/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 

 

A Knyt. 6. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint 6. § nem indulhat pályázóként, és nem 

részesülhet támogatásban: 

a) aki a pályázati (támogatási) eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy 

döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, (a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, 

a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei 

közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető 

tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok 

Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;) 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 

illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) 

pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének 

tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy 

képviseleti szervének tagja, 

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon 

szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 
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fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy 

tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, 

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 

          

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

 

A Knyt. 8. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint az érintettség akkor áll fenn, ha a 

pályázó az alábbiakban felsorolt pontok közül valamelyiknek megfelel: 

a) a pályázati (támogatási)  eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy 

a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti 

képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a 

főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-

testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - kizárt közjogi tisztviselők közé 

nem tartozó - vezetője és helyettesei;) 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 

amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 

szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének 

tagja. 

 

Az összeférhetetlenség, illetve az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………... 

 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetése, illetve az érintettség közzététele 

érdekében az alábbiak szerint intézkedtem: 

………………………………………………………………………………………………….

…………….……………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………… 

 

Kelt: ……………., 20……, ………hó ……  

                                                                                               …………………………………. 

  aláírás 

 

 

 


