
PÁLYÁZAT 
 

Ajka város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága anyagi támogatás elnyerésére 

pályázatot hirdet helyi nyugdíjas klubok részére az alábbiak szerint:  

 

A pályázat célja: 

A nyugdíjas klubok közösségfejlesztő tevékenységével, Ajka város pozitív megjelenítésével 

összefüggő programok, a városszépítésben végzett önkéntes munka támogatása, országos, 

megyei fesztiválokon, versenyeken való eredményes részvételés a helyi értéktár gyarapítása. 

 

 

A pályázati dokumentációhoz csatolni kell: 

1.  a 2018. január 1-jén regisztrált létszámukat, a nyugdíjas klub vezetőjének és az „Életet az 

éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete elnökének aláírásával ellátott és a klubtagok 

névsorát tartalmazó tagsági nyilvántartást; 

2. a nyugdíjas klub 2018. évi költségvetési tervét, feltüntetve a tervezett kiadásokat és bevételeket, 

külön nevesítve a tagdíj mértékét; 

3. a klub keretében működő művészeti csoportok felsorolását, azok tevékenységét; 

4. A pontrendszerben történő elbírálás okán szükséges csatolni:  

- a 2018. évre tervezett klub-rendezvényeket,  

- előrelátható hazai és külföldi fellépéseket, programtervet; 

- a város arculatának szépítése érdekében tervezett önkéntes munkák vállalását, 

- hazai versenyeken 2017. és 2018. évben elért helyezések dokumentumait,  

- nemzetközi versenyeken 2017., 2018. évben elért helyezések dokumentumait,  

- városban végzett közérdekű társadalmi munkák tervét, 

- városon kívül végzett közérdekű tevékenységek,  

- külföldön végzett tevékenységek tervét. 

   

5. a pályázónak hitelt érdemlő módon dokumentálni kell a pályázat keretében megjelenített 

feladathoz igényelt támogatáshoz a 30%-os önerő meglétét, melybe beszámítható a nyugdíjas 

klub által a város érdekében elvégzett önkéntes munka értéke. 

  

6. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nyugdíjas klub tudomásul veszi, hogy a részére megítélt 

támogatást az „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesületével kötött 

megállapodásban részletezett módon az „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok 

Egyesületén keresztül kapja meg.   

 

A pályázaton rendelkezésre álló összeg:  3.000.000 Ft melyből az alaptámogatás mértéke 

átlagosan 20.000 Ft. Az alaptámogatásként felhasználható összeg maximum 600.000 Ft. 

 

Az alaptámogatást csak a pályázaton résztvevő nyugdíjas klubok létszámuk arányában kaphatják meg, 

a nyugdíjas klubok tagsági létszámában meglévő átfedéseket az alaptámogatás odaítélésénél a 

pályázatot elbíráló Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság nem veszi figyelembe.  

 

A pályázathoz szükséges adatlap az Önkormányzati és Humánszolgáltató Irodán átvehető, vagy Ajka 

város honlapról letölthető. 

 

 

A pályázaton sikeresen résztvevő nyugdíjas klub tudomásul veszi, hogy az elnyert önkormányzati 

támogatás összegéről, a rendeltetésnek megfelelő felhasználásáról, a támogatási szerződésben rögzített 

módon számol el. 

 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. május 15. 16.00 óra       



 

 

A benyújtás helye:  

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 

Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda 307. iroda 

8400 Ajka, Szabadság tér 12. 

 

A pályázatok elbírálása: a pályázatokat Ajka város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási- és 

Sportbizottsága bírálja el és a döntésről az Ajkai Szó-ban és Ajka város honlapján tájékoztatja a 

pályázókat. 

A határidőn túl beérkező pályázatokat a bizottság nem vesz figyelembe. 

 

A j k a, 2018. április 19. 

                      

 

Utassy István s.k. 

           bizottság elnöke 

 

 

 

 


