
A művelődésről szóló törvény 11. szakasza 1. bekezdése és 76. szakasza ( SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009, 13/2016 és 30/2016 – kiigazítás), Kishegyes község költségvetéséből támogatott és társtámogatott, 
művelődési programok/projektek kiválasztásának módjáról, mércéiről és kritériumairól szóló szabályzat 3-11. 
szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/2017 szám) és Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről 
szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, бр. 42/2017) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a 
következő 

 

 

 

PÁLYÁZATOT 
programok/projektеk résztámogatására vagy támogatására a művelődés területén a 2018. évben 

 
 

 
1. Pályázati kiírás céljai 
 
  A pályázati kiírás általános célja az egyesületek Kishegyes Község társadalmi és gazdasági fejlődésére 
irányuló programok/projektek résztámogatása vagy támogatása. 

A projektek elbírálása és az eszközök odaítélésekor előnyben részesülnek azok a projektek, melyek 
összhangban vannak Kishegyes Község elfogadott Stratégiai terveivel. 

 
2. Az eszközök rendeltetése 
 

Az eszközök az egyesületek programjainak/projektjeinek résztámogatására vagy támogatására 
irányulnak: projekttevékenységek és  működési tevékenység költségei (helyiségbérlet, kommunikáció, irodai 
eszközök, fűtés és villanyáram), projekt csapat költségei. 
 
3. Pályázók köre 
 

A pályázaton részt vehetnek a Kishegyes Községben székhellyel rendelkező polgári egyesületek, 
és/vagy azon szervezetek, melyek tevékenysége Kishegyes Községben folyik, valamint NEM felhasználói 
Kishegyes Község 2017-es költségvetésének. A pályázaton nem vehetnek részt azok az egyesületek, amelyek 
nem tettek eleget elszámolási köztelezettségüknek Kishegyes Község Önkormányzata felé. 
 
4. Pályázati kiírás feltételei 
 

A benyújtott pályázatok értékelése alapján és a Községi Tanács által kinevezett Pályázati Bizottság 
javaslata alapján egyszeri visszanemtérítendő támogatás ítélhető meg а községi költségvetésben előlátott 
céleszközökből. Egy szervezet legfeljebb két projekttel pályázhat az adott költségvetési évben. A pályázat 
során, csak olyan projektek finanszírozhatóak, amelyek megvalósítási határideje 2018. december 31. 

 
A támogatásban részesülő szervezetek kötelesek célirányosan felhasználni a megítélt támogatást. A 

támogatásban részesülő szervezetek szakmai és pénzügyi elszámolást kötelesek benyújtani a projekt lezárását 
követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018.december 31-ig. 
 

Kishegyes Község fenntartja azt a jogot, hogy szükség esetén hiánypótlást kérjen, valamint kiegészítő 
feltételeket szabjon a pályázó szervezeteknek, valamint a projekt lebonyolításának ellenőrzését. A benyújtott 
pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszajuttatni a pályázóknak.  

 
 
 



 
A pályázatot kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázati dokumentáció 

letölthető a http://www.kishegyes.com internetes oldalról. 
A pályázat nyitott egész évben, az előlátott 2018-as községi költségvetés céleszközeinek függvényében. 

 
А pályázaton való jelentkezésnek a következőket kell tartalmaznia: 
 
А) KÖTELEZŐ RÉSZ: 

1) Pályázati formanyomtatvány 
2) Költségvetési formanyomtatvány 
3) Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata APR 
4) Kincstári folyószámla nyitásáról szóló dokumentum fénymásolata (depo karton) 
5) Amennyiben partnerségben valósul meg a projektum, kötelező leadni a partnerségről szóló szerződés 

vagy memorandum fénymásolatát 
6) A teljes projektjavaslat elektronikus formában CD-n vagy elektronikus posta formájában az 

opstina.maliidos@gmail.com címre 
7) A feltételeket elfogadó és az adatok hitelességét bizonyitó nyilatkozat 

Б) AJÁNLOTT, DE NEM KÖTELEZŐ MELLÉKLET: 
1) Anyagok, publikációk, újságcikk, más dokumentáció ami bemutatja a szervezet munkáját 
2) Ajánlólevél 

 
 

A pályázatott zárt borítékban, három nyomtatott példányban és elektronikus formában kell benyújtani a 
Kishegyes Község önkormányzatának épületében (Fő utca 32.), az Ügyfélszolgálati irodában (iktató), vagy 
postai úton Pályázati bizottság, Kishegyes község, 24321 Kishegyes, Fő utca 32. A borítékon feltüntetni: 
PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY AZ EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRA A MŰVELŐDÉS 
TERÜLETÉN – NEM KINYITNI A PÁLYÁZAT HATÁRIDEJE ELŐTT “. 
 

A pályázatot a Pályázati bizottság bonyolítja le. 
 
6. Eredményhirdetés 

 
A pályázat eredménye Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a www.kishegyes.com internet oldalon 

jelenik meg. A pályázókat az eredményről postai úton, vagy e-mailben értesítjük. A beadott pályázati 
dokumentációt nem áll módunkban visszaadni. 
  

7. Elszámolás 
 

A projekt lezárását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2017.december 31-ig a pályázó köteles 
benyújtani a pályázati elszámolást, amеly igazolja az eszközök célszerű felhasználását ebből a pályázati 
kiírásból. A pályázati elszámolás szakmai és pénzügyi beszámolóból áll. A szakmai beszámoló tartalmazza a 
projekt szakmai megvalósításának szöveges leírását, mellékelni kell hozzá a programokon készült fényképeket, 
promóciós anyagokat és újságcikkeket, stb., ahol ki van hangsúlyozva, hogy a projektet Kishegyes Község 
Önkormányzata támogatja. A pénzügyi beszámoló tartalmazza a számlák specifikációját, a számlák és a banki 
kivonatok (bejövő és kimenő eszközök) hitelesített fénymásolatát, amelyek bizonyítják az eszközök célszerű 
felhasználását. 
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