
BÁIÁSSA GYARMAT YÁROS ÖNKORMÁNYZATA
xÉpwsr,tó_rrsrú LETE

xu nu aÁu s BtzorrsÁe ÁNAK
1 /2022.(ll1.07.) KB határozata

a 2022. évi Kulturális feladatok el irányzat felosztásárot

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviset -testijletének Kutturális Bizoftsága (továbbiakban:
Bizottság) a Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerve inek Szervezeúi és Míiki5dési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(lV.1.) i5nkormányzati rendelet 2/d. mettéktetének 4/a. pontjában
biztosított hatáski5rében eljárua, a Balassagyarmat Város önkormányzata 2022. évi
kóltségvetéséról szóló 2/2022.(11.20.) ónkormányzati rendelet 3/1. sz. meltékletében Kulturális
feladatok ellátására elktjlónített 3.600.000 Ft összeg el irányzat fetosztásárót az alábbiak szerint
dónt:

a.) A közm vel dési megállapodás keretében a Balassagyarmati Dategylet míiki5déséhez a
2022. évben 600.000,- Fí-os támogatást biztosít. A támogatás folyósításának feltétete, hogy
a támog atás felh aszn ál ásáról fi n a n szí rozási te ru ke r ljón be nyújtásra.

b.) Afennmaradó 3.000.000 Ftfelosztására a Bizottság - a határozat mellékletét képez pátyázati
kiírással- Kulturális Pályázatot hirdet meg.

2.) A Bizottság felszólítja a Balassagyarmati Kózós Önkormányzati Hivatal illetékes osztályát a
p á l y á ztatá si e lj á rá ssa/ kapcs o l ato s ű g yv ite l i fe l a d ato k e lvég zé sé re.

Határidő:

Felel s:

a pályázatok benyújtása tekintetében: 2022. április 14. (csijtórtók)
a pályázatok elbírálása tekintetében: 2022. április 29. (péntek)
Frankó viktória kB elnók
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Melléklet az 1/2022.(ll1.07.1 szám(l KB határozathoz.

zozz. Évt xunuaÁus És xózművrt oÉst pÁtvÁzer

A pályázat kiírásával Balassagyarmat Város Önkormányzata szeretné elismerniés segífe ni a helyi
kultúra és kózm vel dés terén munkálkodó

eg y es ii l ete k, s z e rv ez ete k, a l a p ítlt á n y ok és kt5 z i5 s s é g e k
tevékenységét azzal, hogy

2022. évben egyszeri, vissza nem té tend anyagi támogatást nyujt számukra.

Pályázhatnak mindazok a bírósági nyilvántartásba vett egyesiiletek, szervezetek, ametyek
kulturális, kózm vel dési célú rendezvénvek szeruezésével és lebonyolításávat, valamint kiadvánvok
kiadásával hozzájárulnak a város kulturális hagyományainak ápolásához, k zt5sségi étetének
fejl déséhez.

A pályázatokat melynek taftalmaznia kell a pályázati esemény részletes leírását, két példányban
kell benyujtani - a Kulturális Bizottság által kiadott pályázati adatlapon - a Balassagyarmati Kózós
Önkormányzati Hivatatának, Önkormányzati, Humáns,zotgáttatási és tgazgatási OsztáIyára.

A pályázati adatlap beszerezhet a Balassagyarmati Ki5ziils Ónkormányzati Hivatal titkárságán, a
Mikszáth KáImán Míivel dési Kilzpont információs szolgálatánál valamint letólthetó a
vvvvw. b a l assaqv a rm at. h u h o n l ap ról.

Azok a pályázók, akik az el z évben megkapott támogatásróI a szen dés en vállalt
ki5telezettségiik ellenére sem számoltak el, valamint a pályázatot nem az el írt adatlapon adják be,
a kulturális páIyázat keretéb l nem támogathatok. A pályázat keretén beltjl azok a pályázók
részesiilhetnek eI nyben a támogatás megíélésénél, akik a megjelt5lt pályázati cél
megvalósításához saját vagy egyéb forrással is rendelkeznek, és arról nyilatkoznak.

A támogatásban részesijl kkel Balassagyarmat Város Polgármesíere szerz dést kót. Ennek alapján az
elnyert sszegról részletes elszámolást kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai
beszámolót, a megvalósíúásí részletezve, illetve a számlákkal igazolt, íéíeles pénziigyi
elszámolású is.

A pályázat beny jtásának határideje: 2022. április 14. (csiiti5rt k)

Az elbíráIás végs id pontja: 2022. április 29. (péntek)



2. számú melléklet:

Érkezett:
Iktat szám:

pÁtvÁzart eoertap
Bal assagyarm at V áros Ö n korm á n yz ata

évi Ku ltu ráli s PáIyázatához

A pálvázó adatai

Pályázó megnevezése:

Címe: ......Telefonszáma: ......

A pályázó szeruezeti, m kódési formája (koltségvetési szeru, egyestjlet, m vészeti egytjftes, sf .)

A pályázat sszeállításáért felel s személy neve:

A támogatási szerz dés aláírására jogosult személy neve:

Adószám:

Pénzkezel intézményneve:

Pénzkezel intézménycíme:

A pályázó számlaszáma:

A pálvázat címe

A pálvázat teruezett meqvalósítása

Kezd id pontja: ......

Befejezésének id pontja: ......

M egv a l ósításh oz szii kség es íely'es összeg: .

Saját forrás összege:

Rendelkezésre álló egyéb forrás:

Amennyiben a megvalósítás bevételt is biztosít, annak teruezett összege:
A megvalósításhoz hiányzó sszeg:

Abban az esetben is megvalósítja-e a teruezett rendezvényt, ha támogatási összeg nem éri el az
igényelt támogatás összegét (aláhúzandó): IGEN / NEM

Az iaénvelt támoaatás telies i5sszeqe:



zÁRADÉK

A pálvázat benvuitóiaként az alábbiakat tudomásul veszem:

. A pályázatot 1 eredeti és 1 fénymásolt, de eredeti aláírással ellátott példányban ny jtom be.
einex elmulasztása esetén a beny jtott pályázat formai hibásnak min siil és az elbírálás alól
kizárásra kerijl

. A pátyázat részletes teírását minimum 9y, maximum két, 12-es betíiméreltel, szimPla
sortávolsággat írt gépett oldalon kérjiik a pályázati adatlaphoz mellékelni!

. A pátyázat taftatmának teírásában ki kell térni a teruezett program indokoltságára,
ceicsoportjára, várhato eredményeire és - amennyiben releváns - pénziigyi szem9ontokra
és hatásokra is.

o A kiíró fenntaftja magának a jogot, hogy egyéb formai okokra való hivatkozássaí a benY jtott
pályázati dokumentáci t elutasítsa.

. A kiíró etutasíthatja a pátyázatot, ha a páIyázati cél megvalósíást teljes egészében a
Kulturátis páIyázat keretében ny(tjtand támogatásbol kívánja finanszÍrozni, i5ner t, egYéb
forrást nem tesz hozzá.

. Tudomásul veszem, hogy a páIyázat kffroja a pályázati eljárás során - a pályázat ténYszefii
etbírátása érdekében -lovábbi adatokat kérhet, melyek megadása a páIyázat elbírálásának
feltétele.

. A kiíro kifejezetten ri5gzíti, hogy a járványiigyi helyzet alakulásánakfÍiggvényébelfenltartja
a jogot i pályázat -visszavonására vagy eredménytelenné nyilváníására. E PálYázati
rciÉre;nol réndézvény megtartására csak a mindenkor hatályos járványiigyi rendelkezések
teljeski5fti betartására mellett van mod.

Balassagyarmat, 20.

a pályázó aláírása

Frankó viktória
KB elnók


