
A kultúráról szóló törvény 11. szakasza 1. bekezdése és 76. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009, 13/2016  és 30/2016 szám-kiig.), Kishegyes község költségvetéséből támogatott/közösen támogatott 

kulturális programok/projektek kiválasztásának módjáról, mércéiről és kritériumairól szóló szabályzat 3-11. 
szakasza, (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/2017 szám) és Kishegyes község 2019. évi költségvetéséről 

szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 30/2018 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 
kiírja a következő 

 
 

 

PÁLYÁZATOT 
pénzeszközök odaítélésére kulturális programok/projektek támogatására vagy közös támogatására  a 

2019. évben 
 

 
 

1. Eszközözök odaítélésének célja 
  

Az eszközök odaítélésének általános célja egyesületek olyan programjainak/projektjeinek támogatása 
vagy közös támogatása, amelyek hozzájárulnak Kishegyes község társadalmi-gazdasági fejlődéséhez. 

A projektek elbírálása és az eszközök odaítélése során előnyben részesülnek azok a projektek, melyek 
összhangban állnak Kishegyes község elfogadott stratégiáival. 

 
2. Az eszközök rendeltetése 
 
Az eszközök az egyesületek programjai/projektjei megvalósításának támogatására vagy közös támogatására 

irányulnak: projekttevékenységek és tevékenység végzésének költségei (helyiség bérlete, kommunikációs 

költségek, irodai eszközök, fűtés- és villanyáram költségek), projekt csapat költségei. 

 

3. Pályázaton való részvételi jog 
 

A pályázaton azok az egyesületek vehetnek részt, amelyek székhelye Kishegyes község területén van, és  

/vagy tevékenységüket Kishegyes község területén valósítják meg, és amelyek finanszírozása NEM előlátott 

Kishegyes Község 2019. évi költségvetésében. A pályázaton nem vehetnek részt azok az egyesületek, amelyek 

nem tettek eleget elszámolási köztelezettségüknek Kishegyes község felé. 

 

4. Pályázati feltételek 
 

A benyújtott projektek és a községi tanács által kinevezett pályázati bizottság határozata alapján, 

egyszeri, vissza nem térítendő pénzeszköz kerül odaítélésre, amely а községi költségvetésben e célra előlátott. 

A polgári egyesület legfeljebb két jelentkezéssel pályázhat az adott költségvetési évben. E pályázatból 

kizárólag olyan projekteket támogatunk, amelyek legkésőbb 2019. december 31-ig megvalósulnak. 

 
A támogatásban részesülő egyesületek kötelesek célirányosan felhasználni az odaítélt eszközöket. A 

projektek megvalósításáról szóló beszámolót (narratív és pénzügyi) be kell nyújtani a projekt befejezésétől 
számított 30 napon belül, de legkésőbb 2020. január 15-ig. 

 
Kishegyes község fenntartja jogát, hogy szükség szerint további dokumentációt, valamint további 

feltételeket kiegészítést kérjeen a kérelmezőtől, valamint a projekt megvalósítása ellenőrzésének jogát. A 
jelentkezési lapokat és a mellékelt dokumentációt a kérelmezőknek nem juttatjuk vissza.  

 
 



A pályázatra való jelentkezési lapokat kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet benyújtani, 
amely letölthető a www.maliidjos.rs internetes oldalról. 

 
A pályázat egész évben nyitott, illetve azon eszközök felhasználásáig, melyek e célra előlátottak a 2019. 

évi községi költségvetéssel. 
 

А pályázatra való jelentkezési lap a következőket tartalmazza: 
 

А) KÖTELEZŐ RÉSZ: 
1) Pályázati formanyomtatvány 

2) Projekt költségvetési formanyomtatványa 
3) Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata (APR) 

4) Kincstári folyószámla vezetéséről szóló bizonylat fénymásolata  

5) Amennyiben létezik partnerszervezet, kötelező az együttműködésről szóló szerződés/memorandum 

fénymásolata 

6) A teljes projektjavaslat elektronikus formában, CD-n, vagy e-mailen keresztül az  

opstina.maliidos@gmail.com címre 

7) Az adatok hitelességéről és a pályázat feltételeinek elfogadásáról tett nyilatkozat 

 

B) NEM KÖTELEZŐ RÉSZ: 
1) Anyagok, publikációk, újságcikkek, egyéb, szervezet munkáját bemutató dokumentáció 

2)  Javaslatok 

 

 
A pályázatra való jelentkezési lapot zárt borítékban, három nyomtatott példányban és elektronikus 

formában kell átadni Kishegyes község iktatójában (ügyfélszolgálat a kishegyesi községháza épületében) vagy 

postai úton elküldeni a Pályázati bizottság részére, Kishegyes község, Fő utca 32., 24321 Kishegyes, a 
következő megjelöléssel ESZKÖZÖK ODAÍTÁLÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATRA VALÓ 
JELENTKEZÉS, MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETŰ EGYESÜLETEK RÉSZÉRE-NEM FELNYITNI  

 

A nyilvános pályázat eljárását a pályázati bizottság folytatja le. 
 

6. Eredményhirdetés 
 

A pályázat eredménye Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a www.maliidjos.rs  internetes oldalon 
jelenik meg. A pályázókat az eredményről postai úton értesítjük. A beadott pályázati dokumentációt nem áll 

módunkban visszaadni. 
  

7. Tájékoztatás 
 

A támogatott program/projekt befejeztét követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. január 15-ig, a 
támogatott szervezet köteles benyújtani a jelen pályázatból származó eszközök célirányos felhasználásáról szóló 

beszámolót. A beszámoló narratív és pénzügyi részből áll. A narratív rész tartalmazza a projekt 

megvalósításának szöveges, szakmai leírását, amelyhez mellékelni kell a programokon készült fényképeket, 

promóciós anyagokat, újságcikkeket, stb., ahol megjelölt, miszerint a projektet Kishegyes község támogatja 

illetve közösen támogatják. A pénzügyi beszámoló tartalmazza a számlák specifikációját, a számlák és a banki 

kivonatok (bejövő és kimenő eszközök) hitelesített fénymásolatát, amelyek bizonyítják az eszközök célirányos 

felhasználását. 
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