
Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 

99/2011szám-egyéb törvény), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök kiutalására való 

jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 4-14. szakasza, polgári egyesületek és nem 

kormányzati szervezetek programjaira (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes 

község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 42/2017 sz.) 

alapján, Kishegyes községi elnöke 2018.03.01-jén kiírja a következő 
 

 

PÁLYÁZATOT 
egyesületek programjainak/projektjeinek támogatására vagy társtámogatására a 2018. évben 

 

 

1. Eszközök kiutalásának céljai  
 
Az eszközkök kiutalásának általános célja egyesületek olyan programjainak/projektjeinek a támogatása 

vagy társtámogatása, amelyek hozzájárulnak Kishegyes község társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. A 

projektek értékelése és az eszközök kiutalása során előnyben részesülnek azok a projektek, melyek 
összehangoltak Kishegyes község elfogadott stratégiáival. 

 
2. Eszközök rendeltetése 
 
Az eszközök egyesületek programjai/projektjei támogatására vagy társtámogatására irányulnak: 

projekttevékenységek és tevékenységek végzésének költségei (helyiségbérlet, kommunikációs költségek, 
irodai eszközök, fűtés és villanyáram költségei), 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 támogatása Kishegyes 
község 2018. évi költségével NEM előlátott. A pályázaton nem vehetnek részt azok az egyesületek, 

amelyek nem tettek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek Kishegyes község önkormányzata felé, a kiutalt 

eszközök alapján. 

 

4. Pályázat feltételei 
 

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

egyszeri, vissza nem térítendő, a községi költségvetésben célirányosan előlátott pénzeszközök kiutalására 

kerül sor. Egy egyesület legfeljebb két jelentkezéssel vehet részt az adott költségvetési évben. A jelen 

pályázatatból kizárólag olyan projektek lesznek támogatva, amelyek legkésőbb 2018. december 31-ig 

megvalósulnak. 

 

A támogatásban részesülő polgári egyesületek kötelesek célirányosan felhasználni a kiutalt eszközöket. 

A projektek megvalósításáról szóló jelentést (narratív és pénzügyi) be kell nyújtani a projekt lezárásától 

számított 15 napon belül, de legkésőbb 2019. január 15-ig. 

 
Kishegyes község fenntartja a jogot, hogy szükség esetén további dokumentációt kérjen, és további 

feltételek kielégítését kérje a kérelmezőtől, valamint a projektek megvalósításának ellenőrzését. A 
jelentkezéseket és a mellékelt dokumentációt nem áll módunkban visszajuttatni a pályázóknak. 

 
A pályázatra való jelentkezést kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet benyújtani, amely 

letölthető a www.kishegyes.com internetes oldalról. 
 



A pályázat egész évben nyitott, illetve Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről szóló határozattal 

előlátott eszközök felhasználásáig. 

 

А pályázatra való jelentkezés a következőket tartalmazza: 
 

А) KÖTELEZŐ RÉSZ: 
1) Pályázati formanyomtatvány  

2) Projekt költségvetési formanyomtatvány  

3) Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata (APR)  

4) Kincstári folyószámla vezetéséről szóló bizonylat fénymásolata   

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

memorandum fénymásolata  

A teljes projektjavaslat elektronikus formában, CD-n vagy e-mailben az opstina.maliidos@gmail.com 

címre  

6) Az adatok pontosságáról és a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozat 
 

B) NEM KÖTELEZŐ RÉSZ: 
1) Anyagok, publikációk, újságcikkek, egyéb dokumentáció, amely bemutatja a szervezet munkáját  

2) Ajánlások 
 

A pályázatra való jelentkezést zárt borítékban, egy nyomtatott példányban és elektronikus formában kell 
benyújtani Kishegyes község iktatójánál (Kishegyes község épületében lévő ügyfélszolgálati központja),  

vagy postai úton eljuttatni a pályázati bizottság részére, Kishegyes község, Fő utca 32., 24321 
Kishegyes,  a következő megjelöléssel: 

”ESZKÖZÖK KIUTALÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS, 
POLGÁRI EGYESÜLETEK RÉSZÉRE – NEM KINYITNI “ 

 
A nyilvános pályázatot a pályázati bizottság bonyolítja le. 

 

6. Eredményhirdetés 
 

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

internetes honlapon. Azokat a szervezeteket, akik benyújtották a pályázatra való jelentkezéseket, 

elektronikus úton értesítjük az eredményekről. A beadott pályázati dokumentációt nem áll módunkban 

visszaadni. 

 

7. Jelentés 
 

A támogatott program lezárásától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2019. január 15-ig a 

támogatott szervezet köteles benyújtani a jelen pályázatból származó eszközök célirányosan történő 

felhasználásáról szóló jelentést. A jelentés narratív és pénzügyi részből áll. A narratív rész tartalmazza a 

projekt megvalósításának szöveges, szakmai leírását, és mellékelni kell hozzá a programokon készült 

fényképeket, promóciós anyagokat és újságcikkeket, stb., ahol megjelölt, miszerint a projektet Kishegyes 

község támogatja vagy társtámogatja. A pénzügyi jelentés 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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