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Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőség 
 

 
A./ Aláírt, megkötött szerződésű pályázat 
1./ A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2012 évi működési költség 
pályázata (pályázati azonosítószám: NEA-MA-12-M-1582) 

• A 2012.05.04.-én benyújtott pályázat elbírálásáról 2012.10.25-én kaptunk 
elektronikus értesítést, illetve postai úton pályázati dokumentációs anyagot.  

• A kért támogatási összeg 1.523.880 Ft. A megítélt támogatás 450.000 Ft. 
• Támogatási időszak: 2012.05.11.-2013.03.10. 
• A támogatási összeg csökkentésének megfelelően szerződéskötés előtt, 

„Módosítás kérelem” benyújtásával a megítélt támogatási összegnek 
megfelelően a pályázati költségvetés átdolgozásra került az alábbiak szerint: 
1./ Ingatlan üzemeltetés költségei: 22.420 Ft (kulcsosház épületbiztosítás) 
2./ Adminisztráció költségei: 226.800 Ft (könyvelési díj, bankszámla vezetési 
költség) 
3./ Egyéb beszerzések, szolgáltatások: 17.900 Ft (MTSZ tagdíj) 
4./ Bérköltség: 182.880 Ft (részmunkaidőben foglalkozatott pénztárosi bruttó 
munkabér+szociális hozzájárulási adó) 

• A kért és megítélt támogatás csökkentésének arányában a saját forrás 
összegét is arányosan csökkentettük 377.000 Ft összegre a következők 
szerint. 
1./ Ingatlan üzemeltetés költségei: 110.000 Ft (kulcsosházak kiadásai) 
2./ Adminisztráció költségei: 30.000 Ft (nyomtatvány, papír, stb.) 
3./ Kommunikáció költségei: 37.000 Ft (posta-, telefonköltség) 
4./ Utazás-, kiküldetés költségei: 30.000 Ft (MTSZ közgyűlés és jelzésfestés 
miatti utazási költség) 
5./ Egyéb beszerzések, szolgáltatások: 50.000 Ft (közgyűlési kiadások, 
aláírási címpéldány, őszi megyei vezetői értekezlet, stb.) 
6./ Egyszerűsített foglalkoztatás költségei közteherrel: 120.000 Ft 
(kulcsosházak gondnoki feladatai) 

• Az elektronikusan benyújtott Módosítási kérelem 2012.11.08.-án elfogadásra 
és visszaigazolásra került. 

• A szerződéskötés dokumentációját az előírt mellékletekkel 2012.11.08-án 
postáztuk, melyet követően a szerződés támogató részéről aláírása került. 

• A 450.000 Ft támogatási összeg Szövetségünk bankszámláján 2012.12.10.-
én jóváírása került.  

• A szakmai és pénzügyi beszámoló előkészítése a bizonylatok záradékolásával 
megkezdődött. 
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B./ Benyújtott pályázat 
1./ A Lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás támogatása, 
szabadidő-sportolói közösségek bővítése  pályázati kategóriában „Mozdulj meg, 
mozdulj ki! - Egészségmegőrzés túrázással.” címmel (pályázati azonosítószám: 
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2162) nyújtott be Szövetségünk pályázatot 2012.07.24-én. 
A pályázatkezelő 2013.01.13.-án hatályos adatai alapján a pályázat aktuális állapota 
az alábbi, változás nem történt. 

Életút  
Mozdulj meg, mozdulj ki! - Egészségmegőrzés túrázással (TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-
2162)  

 

Eljárásrendi adatok

Sorszám Státusz neve 
Teljesítés 
dátuma 

1 Pályázat benyújtása 2012.07.24 

2 Pályázat beérkezése 2012.07.26 

3 Pályázat iktatása 2012.07.31 

4 
Döntés-előkészítés megkezdése, formanyomtatvány (adatlap) 
kitöltése 

2012.07.31 

5 Befogadási ellenőrzés 2012.08.09 

6 Befogadó döntés 2012.08.09 

7 Értékelés dátuma 2012.08.27 

8 Befogadási döntésről szóló értesítő dokumentum megküldése - 

9 Támogató döntés - 

10 Értesítő dokumentum megküldése - 

11 Szerződés hatályba lépésének dátuma - 
  

 
 
2./ NEA-MA-13-M-1365 pályázati azonosítószám alatt 2012.12.10.-én benyújtásra 
került a Szövetség működési kiadásainak fedezésére készített pályázat. 
Támogatási időszak: 2013.03.11.-2014.03.10. 
Igényelt támogatási összeg: 2.144.840 Ft. 
Pályázat állapota 2013. 01.10-én az EPER pályázatkezelő rendszer nyilvántartása 
szerint és a Pályázati Útmutató 12. pontja alapján: érvényes. Az elbírálás 
eredményéről döntést követően értesítenek. 
 

Miskolc, 2013. január 13. 

Összeállította: Bernáth Marietta 


