
 
Felhívás 

 a 2020-as évre vonatkozó támogatási kérvények benyújtására 
Komárom Város költségvetésének célirányos támogatási alapjából  

a 11/2015 sz. általános érvényű rendelet értelmében 
 a szellemi és kulturális értékek teremtése, fejlesztése, helyreállítása és bemutatása, 

valamint az idegenforgalom fejlesztésének támogatása céljából Komárom város 
területén 

 
 

közzétéve Komárom Város  11/2015 sz. általános érvényű rendelete 4§ 1. bekezdésének, 
értelmében 

 
 
1. Pénzügyi támogatást kérvényezhet:  
Jogi- és fizikai személy – vállalkozó, akiknek székhelye vagy állandó lakhelye a város 
területén van, vállalkozásukat, tevékenységüket a város területén végzik, vagy 
szolgáltatásokat kínálnak a város lakosságának.  
 
2. A pénzügyi támogatás felhasználása:   
Szellemi és kulturális értékek teremtése, fejlesztése, helyreállítása és bemutatása az 
idegenforgalom fejlesztésének támogatása céljából Komárom város területén 
 
3. Teljes pénzügyi összeg 
A Komárom város költségvetésében a 2020-as évben az erre a célra meghatározott összeg  
10.000 euró.  
 
4. A pénzügyi támogatás maximális összege  
 az általános érvényű rendelet értelmében 2.000 euró egy projektre. 
 
5.  A pénzügyi támogatási kérvényt a kérvényezőnek írásban kell benyújtania papír 
formában.   
 
6. A kérvény elektronikus formája megtalálható a város weboldalán: 
http://www.komarno.sk/sk/tlaciva_518.html – Városi Hivatal – Iskolaügy és kultúra – 
Űrlapok– Pénzügyi támogatás kérvényezése szellemi és kulturális értékek teremtésére, 
fejlesztésére, helyreállítására és bemutatására az idegenforgalom fejlesztésének támogatása 
céljából Komárom város területén 
 
7. A pénzügyi támogatás iránti kérelmét a kérvényező benyújthatja  
- személyesen a Városi Hivatal iktatójában, 
 Mestský úrad Komárno Pevnostný rad 3, 945 01  Komárno, 
- postai úton a következő címre: 
 Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, 
korlátlan ideig az egész év folyamán.  
 
 
8. A kérvény kötelező mellékletei :  
- a tervezett projekt (tevékenység) rövid leírása és célja  
- a projekt költségvetésének tételek szerinti kidolgozása 
- Cégjegyzéki kivonat, vagy a Részvénytársaságok nyilvántartásából esetleg egyéb hivatalos 

nyilvántartásból való kivonat másolata - a kivonat nem lehet régebbi 3 hónapnál 
- A kérvényező nevében való eljárás jogosultságát bizonyító okirat, amennyiben ez nem 

következik a jogalanyiságot bizonyító okmányból  
- A kérvényező becsületbeli nyilatkozata, hogy nincs tartozása a város, ill. a város által 

létrehozott jogi személyek felé 
- Bizonylat a bankszámlaszámról   

http://www.komarno.sk/sk/tlaciva_518.html


- Bizonylat, hogy az önrészt tudja biztosítani saját forrásból.  
 
 
9. A támogatás odaítéléséről szóló döntést  
a Nemzetközi kapcsolatok és Idegenforgalom Bizottságának javaslata alapján a Komárom 
városának képviselőtestülete hozza meg. A támogatás megítélésénél figyelmen kívül hagyják 
azon igénylők kérvényeit, akik nem terjesztették elő az előző években nyújtott támogatás 
elszámolását.    
 
10. A kérvényező a támogatást 2020. december 31-ig használhatja fel.  
 
 
Komáromban ,  2020. január  13. 
Oktatási, Kulturális és Sport Főosztály  
Komáromi  Városi Hivatal  


