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Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőség 
 

 

A./ Szakmai és pénzügyi beszámolóval lezárt pályázat 
1./ Népek Tavasza Természetjáró Fesztivál (MOB-KJSZE-11/017) 

• Támogató: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Magyar Olimpiai Bizottság. 
• Pályázatkezelő Nemzeti Szabadidősport Szövetség, pályázat vezető partnere 

Magyar Természetbarát Szövetség. 
• A megítélt támogatás összege 600.000 Ft. A megítélt támogatás jóváírása a 

Szövetség bankszámláján 2012.02.20.-án megtörtént.  
• Pályázatban vállalt önrész pénzügyi része 800.000 Ft, térítésmentes 

hozzájárulás összege 600.000 Ft. 
• Mind a kapott támogatást, mind a vállalt önrészt kizárólag dologi kiadások 

fedezésére fordítottuk. (bérleti díj, egyéb működési-üzemeltetési kiadások, 
étkezési költségek, utazási költségek, reklámköltség, díjazás költségei, 
versenyrendezéshez kapcsolódó technikai költségek). 

• Módosítási kérelem beadása 2012.03.28.-án a költségvetési sorok közötti 
megosztás módosítása céljából, melynek elfogadása 2012.03.30.-án 
megtörtént. 

• A szakmai és pénzügyi beszámoló megküldése 2012.04.18-án megtörtént, a 
határidő betartásra került.  

• 2012.07.20-án vettük kézhez a Pályázatkezelő értesítését, mely szerint a 
szakmai beszámoló ellenőrzésének eredménye lezárt, elfogadott, míg a 
pénzügyi beszámolónál megrendelések, szerződések másolati példányait, 
kiküldetéshez kapcsolódó okiratok másolatait, kérik be. Továbbá kérik a 
pénztárbizonylatokon túlmenően a számlákon történő kontírozás, könyvelési 
dátum és könyvelői aláírás szerepeltetését is.  

• A hiánypótlást elvégeztük, pályázatkezelő részére 2012.08.02.-án 
továbbítottuk. Ezzel kapcsolatban további értesítést nem kaptunk. 

 
B./ Szerződéskötés alatt álló 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) 
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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 
került és visszaigazolásra került. 

• A szerződéskötés dokumentációját az előírt mellékletekkel 2012.11.08-án 
postáztuk. 
 
 

C./ 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 2012.11.11.-én 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)  

Életút funkcióban megtekintheti pályázatának Egységes Monitoring Információs Rendszerben 
(EMIR) rögzített főbb státuszait, a pályázat beérkezésétől a szerződés hatályba lépéséig.  

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 
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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 - 
  

 
 
D./ Pályázati lehetőség 

NEA-MA-13-M Pályázati kategóriában Működési költségek támogatására 

2012.11.10.-én kiírás jelent meg az EPER pályázatkezelő rendszerben.  

A pályázat beadási határideje: 2012.12.10. 

Támogatási időszak: 2013.03.11.-2014.03.10. 

Figyelem! 

• A pályázat benyújtásának feltétele a költségtérítés (pályázati díj) átutalása. 

Ennek összege 3.000,- Ft, azaz háromezer forint. A költségtérítést legkésőbb 

a pályázati beadási határidő végéig kell befizetni, be nem fizetése vagy 

késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. 

Tekintettel arra, hogy jelen pályázat a 2013. költségvetési év keretére 

vonatkozik, a költségtérítést akkor is meg kell fizetni, ha a szervezet 

2012-ben valamely pályázatához (pl. NEA, NTP, NEMZ, stb.) 

kapcsolódóan már fizetett díjat (EPER regisztrációs díj, pályázati díj, 

stb.). A költségtérítést átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: 

10032000-01451461-00000000. A közlemény rovatban kérjük, pontosan 

tüntessék fel a szervezet adószámát, illetve a „NEA-2013” megjelölést a 

beazonosíthatóság érdekében! 

 

Miskolc, 2012. november 11. 

 

 

 

 

Összeállította: Bernáth Marietta 


