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a 2023-as naptári évben  

Gyakori kérdések 

 

A Város költségvetéséből odaítélhető támogatások iránti kérelmek a „Közhasznú 

szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2023” program 

keretében kizárólag elektronikus úton kerülnek benyújtásra. Az alábbiakban válaszolunk a 

leggyakoribb kérdésekre, amelyek segítenek elkerülni az esetleges problémákat az űrlap 

kitöltése során. 

Mi a teendő abban az esetben, ha nincs chippel ellátott személyi igazolványom és/vagy 

kártyaolvasóm? 

Az elektronikus kérvény beadásával meghatalmazhat egy harmadik személyt, akinek van 

chippel ellátott igazolványa. A csatolmányban megtalálja a meghatalmazás nyomtatványt 

("Meghatalmazás DS 2023 DOT" - word). A meghatalmazásról szóló nyomtatványt illetve 

az aláírásokat nem szükséges hitelesítetni. A meghatalmazás másolatát vagy scanjét annak 

kitöltése és mindkét fél általi aláírása után a többi melléklettel együtt töltse fel és a kitöltött 

elektronikus űrlappal együtt elektronikus úton küldje el. 

A személyi igazolvány-olvasó szükség esetén akár online is megvásárolható.  

Milyen projektekre és tevékenységekre lehet pályázatot benyújtani a Dunaszerdahely 

Város költségvetéséből történő támogatásra? 

A támogatási területek és a támogatható tevékenységek a felhívás 1. - 4. mellékletében 

találhatók a város honlapján. Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át ezeket. 

 

Az „EGÉSZ ÉVES TEVÉKENYSÉG“ c. viselő projekt nem támogatható!!! 

Fontos: a 2023-as naptári évben nem támogathatók az úgynevezett „a szervezet egész éves 

tevékenységére” irányuló projektek. Sportklub, színházi egyesület stb. hosszú távú 

felkészülése esetén a projekt megnevezésében szerepelhet a „felkészülés a versenyeken / 

bajnokságokon / fesztiválokon való részvételre / képviseletre” (amennyiben lehetséges, 

nevezze meg a konkrét versenyeket, fesztiválokat stb.). 

Az útmutatóban szereplő űrlap kitöltése: 

A pályázatot kizárólag ELEKTRONIKUSAN kell benyújtani. Javasoljuk azonban, hogy a 

rendszerbe való bejelentkezés előtt töltse ki a kérvényt („piszkozat” gyanánt) közvetlenül a 

felhívás alatt található útmutatóba – így egyszerűen elmentheti a félbehagyott kérvényt a 

számítógép asztalára, és később visszatérhet hozzá, anélkül, hogy fennállna a már kitöltött 

adatok elvesztésének veszélye. 

Az elektronikus űrlap kitöltése: 



A dunstreda.sk városi webhelyen kattintson Dunaszerdahely Város 1/2023. sz. pályázati 

felhívására pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtására a „Közhasznú szolgáltatások, 

általános közhasznú célok és közhasznú célok 2023” program keretében. Csatlakoztassa a 

kártyaolvasót, és helyezze bele chip-pel ellátott személyi igazolványát. A felhívásban megadott 

hivatkozásra kattintva a slovensko.sk webhelyen elvégzi az elektronikus azonosítást. Ezt 

követően a rendszer átirányítja Önt a https://egov.dunstreda.sk oldalra. Kattintson az „űrlap 

kitöltése” opcióra („vyplniť formulár”) az elektronikus űrlap „fejléce” alatt. 

Mit tegyek, ha meg kell szakítanom az űrlap kitöltését? 

Ha valamilyen oknál fogva nem tudja egyszerre kitölteni az űrlapot, válassza a „mentés” 

(„uložiť”) opciót az űrlap alatti piros gombok közül. A link ezáltal el lesz mentve a 

számítógépébe. Később visszatérhet hozzá a „betöltés” („načítať”) gombra kattintva (ki kell 

választania a megfelelő fájlt, mire az előzetesen kitöltött mezők betöltődnek az űrlapba). 

Hogy küldöm el az elektronikus kérvényt a szerverre? 

Miután kitöltötte a teljes űrlapot, és el szeretné küldeni, kattintson a „folytatás” („pokračovať”) 

gombra, és kövesse az utasításokat. Ügyeljen arra, hogy feltöltse a kérvény szükséges 

mellékleteit is. 

Mit tehetek, ha a támogatási kérelmem nem nyer támogatást? 

Ha projektje nem jár sikerrel, van még egy lehetősége: támogatásra pályázni a Polgármesteri 

Alapból. Ezen kérelmet papírformában szükséges benyújtani a 2023-as naptári évben. A 

kérelemnek tartalmaznia kell mindazon információkat, amiket a támogatási kérelem 

Dunaszerdahely Város költségvetéséből elektronikus űrlapja tartalmaz. A borítékon kérjük  

feltüntetni, hogy a pénzügyi hozzájárulást a Polgármesteri Alapból kérelmezi. 

 

 

 

 


