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BALÁ SSÁ G Y ARM AT YIROS ÖN KORM ANYZATA
P)LGÁRMESIERÉ^/EK

80/2020.(V1.04.) h a t á r o z a t a
a 2020. évi Kulturális feladatok előirányzat felosztásáróI

1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsotódó egyes töruények módosításárót szóló 2011. évi
CXXVlll. törvény 46, § (4) bekezdése alapján, a 40/2020.(lit.tt.1 xorm. rendelettet kihirdetett
u_eszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri hatáskörömben etjárva, a Balassagyarmat Város
Önkormányzata 2020. évi költsé§vetéséről szóló 10/2020.Út.01,Í önkormáiyzati rendelet
,,Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök" alcím alatt a ,,Kulturális feládatok" kiemelt
előiránYzatban biztosított 2.600.000 Ft összegű előirányzat felosztásáról az alábbiak szerinti döntést
hozom:

a.) Megállapodás keretében a Balassagyarmati Dalegylet működéséhez a 2020. évben 500.000
Ft,os támogatást biztosítok. A támogatás fotyósításának fettétele, hogy a támogatás
fe l h a sz n ál á sá ról fi n a n sz í roz á si te ru ke rü ljön be ny újtásra.

b.) A fennmaradó 2.100.000 Ft felosztására - a határozat metléktetét képező pályázati kiírással _
Kulturális Pályázatot hirdetek meg.

2.) Felkérem Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal iltetékes osztáIyát a pályáztatásieljárással
kapcsolatos ügyviteli feladatok elvégzésére.

Határidő: a pályázatok benyújtása tekintetében 2020. j(lnius 29. (hétfő)
a pályázatok elbírálása tekintetében 2020, július 6, (hétfő)

Felelős: dr, Varga Andrea jegyző
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A 80/2020,N1.04,| határozati iavaslat 1. melléklete:

BÁtAssÁG YA RM AT yÁRos ö t t xo nm ÁNYaATA
xÉ pw s e tő-TE sT ü LET É N EK

Kulturális Bízottsága

A Pályázat kiírásával a Kulturális Bizottság szeretné elismerniés segííeni a helyi kuttúra és
köz m űvelődés te ré n m u n kál kodó

egyes ü letek, szervezetek, al apítványok és közösségek
tevékenységét azzal, hogy

2020. évben egyszeri, yissza nem téiltendő anyagitámogatást nyújt számukra.

PálYázni lehet minden olyan kulturális támogatására, melyet 2020. január 1-je és 2020. március
11,e kÖzött valósítottak meg, vagy amelynek megvalósítását 2020. áugusztis í5_e és december
31-e közötti időpontra tervezik.

PálYázhatnak mindazok a bírósági nyilvántartásba vett egyesületek, szervezetek, amelyek
kUltUrális, közművelőd?si.célú r?ndezvénvek szeruezésével és té-bonvolításávat. valamint kiaavanvot<
tSjq!.P$rq! hozzájárulnak a város kulturátis hagyományainar apoasanoz razasseg,t etetene*
fejIődéséhez.

| 9ll_Vázat9kat melynek taftalmaznia kell a pályázati esemény részletes leírását, két pétdányban
kell benyújtani - a Kulturális Bizottság áttat kiadott pályázati ádatlapon - a Balassa gyármati Kozos
Önkormányzati Hivatalának, Önkormányzati, Humanszoígáttatási és l§azgatási osztátyára.

A_P.ályázati gdatlap beszerezhető a Batassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, aMikszáth Kálmán MŰvelődési Központ információs szolgálatánál, valamint letölthetó a
www. bal assaq va rm at. h u h on l ap ról.

Azok a Pályázók, akik az előző évben megkapott támogatásról a szerződésben váltatt
kÖtelezettségÜk ellenére sem számoltak el, valamint a pályázaíot nem az etőírt adatlapon adják be,
a.kulturális pályázat keretéből nem támogathatók. A pályázat keretén belul azok a piryazai
részesÜlhetnek előnyben a támogatás megítéIésénél,- akik a megjelölt pályázaii cét
megvalósításához saját vagy egyéb forrással is rendelkeznek, és arrót nyűtkoznak.

A támogatásban részesÜl|kkel Balassagyarmat Város Polgármestere szerzódést köt. Ennek alapján az
9lnyert Összegről részletes elszámolást kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai
b9szlmol9t, a megvalÓsÍtást részletezve, illetve a számlákkal igazolt, úéíeles pénzügyi
elszámolást is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 29 (hétfő)

Az elbírálás végső időpontja: 2020. július 6. (hétfő)



A 80/2020.(V1.04.) határozati javaslat 2. számú melléklete:

Érkezett:
Iktatószám:

PÁLYÁZATl ADATLAP
Bal ass agy a rm at V áros Ö n korm á nyz ata

Kultu rál is Bizottság á n a k

évi Kulturálís Pályázatához

A pálvázó adatai

Pályázó megnevezése.,,...

CIme: ,,,..., ....Telefonszáma:....,

A pályázó szeruezeti, működési formája (költségvetési szeru, egyesület, míjvészeti együttes, stb.)

A pályázat összeállításáért felelős személy neve:

A támogatási szerződés aláírására jogosult személy neve:

Adószám:

Pénzkezelő intézmény neve:

Pé nzkezelő i ntéz m ény cí me :

A pályázó számlaszáma:

A pálvázat címe

A p á lv áz at te rvez ett m eqv a l ó sítá sa

Kezdő időpontja:.

Befejezésének idópontja: .......,

Megvalósításhoz sz ü kséges íel7'es összeg:.

Saját forrás összege;

Rendelkezésre álló egyéb forrás:

Amennyiben a megvalósítás bevételt is biztosít, annak teruezett ósszege:

A megvalósításhoz hiányzó összeg;

Abban az esetben is megvalósítja-e a tervezett rendezvényt, ha támogaíásl ősszeg nem éri el az
igényelt támogatás ósszegét (aláhúzandó): |GEN / NEM

Az iqénvelt támoqatás telies összeae:
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zÁRADÉK

A páIvázat benvúitóiaként az alábbiakat tudomásul veszem:

, A pályázatot 1 eredeti és 1 fénymásolt, de eredeti aláírással ellátott péIdányban nyújtom be.
Ennek elmulasztása esefén a benyújtott pályázatformai hibásnak minősül és az elbírálás alól
kizárásra kerül

. A pályázat részletes leírását minimum egy, maximum két, 12-es betűmérettel, szimpla
sortávolsággal írt gépelt oldalon kérjük a pályázati adatlaphoz mellékelní!

. A pályázat taftalmának leírásában ki kell térni a teruezett program indokoltságára,
céIcsoportjára, várható eredményeire és - amennyiben releváns - pénzügyi szempontokra
és hatásokra is.

o A kulturális Bizottság fenntaríja magának a jogot, hogy egyéb formai okokra való
h ivatkozással a beny újtott páIyázati doku m entáci ót el utasítsa.

c A Kulturális Bízottság elutasíthatja a páIyázatot, ha a pályázati cél megvalósítású íel,1'es
egészében a Kulturális Pályázat keretében nyújtandó támogatásból kívánja finanszírozni,
önerőt, egyéb forrást nem tesz hozzá.

o Tudomásul veszem, hogy a pályázat kiírója a pályázati eljárás során - a pályázat tényszerű
elbírálása érdekében - további adatokat kérhet, melyek megadása a pályázat elbírálásának
feltétele.

Balassagyarmat, 20.

a pályázó aláírása


