
BALASSAGYARMAT VAROS ONKORMANYZATA
KEPVISEL6-TESTALETE

KU LTURALIS BIZOTTSAGANAK
5/2016. (111.30.) KB hatdrozata

a 2016. 6vi Kuftur6lis feladatok el6irdnyzat felosztdsdr6l

1) Balassagyarmat Vdros Onkormdnyzata KdpviselGtestillet6nek Kutturdlis Bizoftsdga
(tov6bbiakban: Bizotts1g) a Balassagyarmat V6ros Onkormirnyzata 6s Szerveinek
Szervezeti 6s Miik6d6si Szabilyzat^r6l sz6l6 10/2011. (lV. 1.) iSnkorm6nyzati
rendelet 2/d. mell6kletAnek 5/b. pontj6ban biztositott hatdskiir6ben eljArva, a
Balassagyarmat Vdros Onkorm6nyzata 2016. 6vi k6lts6gvet6s6r6t sz6l6 5/2016. (tl. 29.)
dnkormenyzati rendelet 3/1 . sz. mellakleteben Kultur6)lis feladatok ellittitsara elkiil1nitett
9.000.000 Ft 1sszegfi el6ir6nyzat feloszt^s^r6l az ahbbiak szerint d1nt:

a) A Bizoftsitg k6zmfrvel6d6si megAllapodAs keret6ben a Balassagyarmati Dalegylet
miiki5d6s6hez - bir6segon nyifuenhftesba vett szervezet temogatesa rtg6n - a 2016.
6vben 500.000 Ft-os tdmogatdst biztosit. A ftmogatAs foly6sitdtsAnak feltetele, hogy a
tAmogatAs felhasznAlAsdr6l finansziroz1si terv kerhljAn beny1jt1sra.

b) A Szent Anna napi Pal6c Bicsi megrendez6s6t a Bizol6dg 500.000 ft-tal
tdmogatja. A tdmogat^s foly6si6s1nak feltdtele, hogy a t6mogatits felhaszn6l6s€u6l
kdltsegvetesi, finan szirozd si teN ker1ljdn beny1jte sra.

c) A Mikszdth Kdlmdn Mfrvel6d6si KiSzpont 6ltal megszervez€sre kenil6
nagyrendezvenyek lebonyolitAs6ra 4.700.000 Ft amogaftst biztosit.

d) A Mad6ch lmre V1rosi Kiinyvtdr 6ltal megszeruez6sre keriill nagyrendezv6nyek
lebonyolltdsdra 500.000 Ft amogatest 6s a Balassagya rmat baritainak 2016. 6vi
tal6lkoz6j6nak megrendezas6re 300.000 ft temogaHst hiztosit a Bizot/6,dg.

e) A fennmarad6 2.500.000 Ft felosztisdrra a Bizoftseg - a hat^rozat meth-aklet6t k6pez6
pdlydzati kiirdssal - Kultur1lis Pdlyilzatot hirdet meg.

2) A Bizottsdg felsz6litja a Balassagyarmati Kdz6s Onkormdnyzati Hivatat iltet|kes oszt1lyitt
a pelyeztat4si elj1r1ssal kapcsolatos Agyviteli feladatok elv6gz6s6re-

Hatdridd: a pelyezabk beny(tjtdsa tekintet6ben 2U6. eprilis 29. (p6ntek)
a pdly6zatok elbir4lSsa tekintet6ben 2016. m6jus 17. (kedd)

Felel6s: Zolnydnszki Zsolt KB eln1k



Az 5/2016. (111.30.) KB hatdrozati iavaslat mell6klete:

BALASS AGYARM AT VAROS 6U XONNEXYZNTN
KEPV I s EL6.T EsT O LET EN EK

Kulturdlis Bizotlsdga

A p6ly6zat kiirdsdval a Kulturdlis Bizoftsdtg szeretn6 elismerni 6s segiteni a helyi kult1ra 6s
kdzm Avebde s br6n m u nkdlkod6

egyesiiletek, szervezetek, alapitvdnyok 6s k6zdss6gek
tev6kenys6get azzal, hogy

2016-ben egyszeri, vissza nem t6ritend6 anyagi tdmogat6st nyijt szdmukra.

P4lytSzhatnak mindazok a bir6segi nyilvAntaft1sba velt egyesiiletek, szervezetek,
amelyek kulturdlis. kdzmtvelSdasi c6l(t rendezv6nvek szervez6s6vel 6s lebonvolitdsdval.
valamint kiadvAnvok kiadds6val hozz1jdrulnak a v6ros kulturdlis hagyomdnyainak
6pol6sdhoz, ktiztiss6gi 6let6nek fejl 6d6s6hez.

A p1ly1zatokat melynek taftalmaznia kell a p6lydzati esem6ny r6szletes leirisit, k6t
p6ld6nyban keil henyhjtani - a KulturAlis Bizoftseg 6ltal kiadott pAly€zati adattapon - a
Balassagyarmati Kdzds Onkorm1nyzati HivahlAnak, Onkorm6nyzati, Humdnszolg6ftatesi es
lgazgaftsi OsztelyAra.

A pdly6zati adatlap beszerezhet1 a Balassagyarmati Kiiziis dnkorm1nyzati Hivatat
iltkerseg4n, a Mikszdth Kelmen Mfrvel6d6si Kiizpont informdci6s szolgdlat6tnAt valamint
Ietdlthet6 a www. balassaqv arm at. h u honl a pr6l.

Azok a p6lydz6k, akik az el6z6 6vben megkapott t^mogatdsr6l a szen6d6shen v^llalt
kdtelezetls6giik ellen6re sem szhmoltak el, valamint a peuezabt nem az el1irt ada apon
adi6k be, a kulturhlis p6ly6zat keretdbdl nem temogathat6k. A patydzat keret1n beltjt
azok a pelyez6k r6szesiilhetnek eldnyben a tdmogatds megit6l6s6n6t, akik a megjelfllt
pdlyilzati c6l megval6sitilsehoz sajAt vagy egy6b forrdssal is rendelkeznek, 6s arr6l
nyilatkoznak.

A t6mogatdsban raszeslil6kkel Balassagyarmat varos polg1rmestere szerz6d6st k6t. Ennek
alapi4n az elnyert osszegrdl r'szletes etszAmohst ketl kdsziteni, amelynek tartalmaznia kell
a szakmai besz6mol6t, a megval6sit6st r6szletezve, illetue a sz6ml6kkal igazolt, tateles
p6nziigyi elszimol4st is.

A pdly6zat benytjt6sdtnak hatdrideje: 2016. 
'prilis 

29. (p6ntek)

Az elbirdlds v6gs6 iddpontja: 2015. m1jus 17. (kectd)



1 . sz6m mell6klet

E*ezett:
lktat6szdm:

Balassagyarmat V6ros Onkorm6nyzata, Kulturdtis Bizotts1gAnak
2016. 6vi Kulturdlis P6lyilzatdhoz

A p6lvAz6 adatai
P6lydz6 megnevez6se: . ... . ......
Cime: ............. .....-..-Telefonsz6ma:........................
A pdlydz6 szervezeti, mfikdd6si form1ja (k1lts6gvetesi szerv, egyesAlet, m1v6szeti egy ttes,
stb.)........... - -...
A pr6lydzat 1sszedllit€tsit6tl felel6s szem1lv
neve: . . .. . .. ... ... .

Ad6szem:........ .....P6nzkezel6 intqzmenv neve:
P6nzkezel6 intdzm6ny cime:
Pdlydz6 sz6mlasz6ma:

Pdlv6zat cime

/A pdlydzati esem€ny r6szletes leir6s6t (naximum 2 gepett oldalt) k1rjttk melt1kelni! A
pdlydzat kiiroja kifejezetten felhivja a figyelmet arra, hogy a nem r'szletesen kidotgozoft
leir^s a p^lyAzat elutasitds6t eredmqnyezheti, igy a pdlyAz6t kiiroja a metl'ktet tekinteteben
legaldbb az al1bbi minimAlis elvar4st t(tmasztja: p6lydzat6 szervezet bemutat1sa; pdly6z6
szervezet eddigi tev6kenys6ge, kUl1nAs bkintettel a Balassagyarmaton v6gzett
tev6kenys6g6re; a megval6sitani kive rendezveny reszletes leiresa ( idlpontja, programja,
helyszine, meghivoftak, l6togathatosag, meghirdetAs1nek formeid, 6ner6re voiatkoz6
adatok, a pAly6tzattal el6rni kiv^nt calcsopofi bemutat^sa/

A pdlvazat tervezett m egval6sit'sa
Kezd, id1pontja:
Befejez 6 se n e k i d 6 po ntj a :
Megv al6sit6sh oz szti ks6ges fel7-es cisszeg:
Sajet forres dsszegej
Rendelkez6sre 6116 egyeb forrds:
Amennyiben a megval6sitds bevetett is biztosit, annak teNezett cisszeqe..

A megval6sitdshoz hienyz6 6sszeg:
Az ig6nyelt t1mogatds teljes 6sszege.'

Z6rad6k:
A pdlyizat benyrtjbjak6nt az al6bbiakat tudom1sul veszem:
' Pdlyilzatomat 1 eredeti,6s 1 f6nymdsolt, de eredeti at6ir6ssa! eilebft p6ld6nyban

nyrtjtom be. (Ennek elmulasztesa eset6n a p6ly6z6 6nmag6t z6rja ki a p6ty6zat
elbir6l6sdb6l, merT beny(tjtott pelyezah formai hibisnak min1siiil)o Tudomdsul ueszem, hogy a pilydzat kiiroja a p6tly6zati elj1rds sor6n - a pillydzat
t6nyszerii elbirSl*sa 6rdek6ben - tov6bbi adatokat k6rhet, melyek megadisa a
pAlydzat elbi rAl6s6nak feltatele.

PALYAzATI ADATLAP

Balassagyarmat,

a p6lydz6 al6ir6sa


