
BÁLASSÁG YARMAT Y/nOS ÖUXOaUÁUYZATA
POLGÁRMESIERÉNEK

81/2021,(lV,23.) h a t á r o z a t a
a 2021. évi Kulturális feladatok előirányzat felosztásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
OXVlll. töruény 46 § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(t.29.)
korm, rendeletre tekintettel a következó döntést hozom:

1,) A Kulturális feladatok ellátására biztosított 3.600.000 Ft összegű etőirányzat felosztását az alábbiak
szerint határozom meg:

a.) közművelődési megállapodás keretében a Balassagyarmati Dalegytet működéséhez a 2021.
évben 600.000 Ft-os támogatást biztosítok. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a
tá mog atá s fel h asz n á l á sá ról fi n a n sz í roz ási te rv ke rü ljö n be n y újtá s ra.

b.) A fennmaradó 3.000.000 Ft felosztására - a határozat melléktetét képező pályázati kiírással -
Kulturális Pályázatot hirdetek meg.

2.) Felkérem a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatat ittetékes osztályát a pályáztatási
eljárással kapcsolatos ügyviteli feladatok elvégzésére.

Határidó:

Felelós:

a pályázatok benyújtása tekintetében: 2021. május 31.
a pályázatok elbírálása tekintetében: 2021 . június 15.
dr. Varga Andrea jegyző
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A 81/2021.(lV.23.) számú polgármesteri határozat 1. számú melléklete.

A pályázat kiírásával Balassagyarmat Város Önkormányzata szeretné elismerni és segíteni a hetyi
kultúra és közművelődés terén munkálkodó

egyes ül etek, szervezetek, alapítványok és közösségek
tevékenységét azzal, hogy

2021. évben egyszeri, vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt számukra.

Pályázhatnak mindazok a bírósági nyilvántartásba vett egyesületek, szervezetek, amelyek
kulturális, közművelódési célú rendezvénvek szeruezésével és lebonvolításával, valamint kiadvánvok
kiadásával hozzájárulnak a város kulturálís hagyományainak ápolásához, közösségi étetének
fejlődéséhez.

A pályázatokat melynek taftalmaznia kell a pályázatí esemény részletes teírását, két példányban
kell benyújtani - a Kulturális Bizoftság által kiadott pályázati adatlapon - a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatalának, Önkormányzati, HumánszoÍgáltatási és l§azgatási Osztályára.

A pályázati adatlap beszerezhetó a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, a
Mikszáth KáImán Művelődési Központ információs szotgálatánál vatamint tetölthetó a
www, bal assalva rm at. h u hon l apról,

Azok a pályázók, akik az előző évben megkapott támogatásróI a szenődésben vátlalt
kötelezeűségük ellenére sem számoltak el, valamint a pályázatot nem az etőírt adattapon adják be,
a kulturális pályázat keretéből nem támogathatók. A pályázat keretén belül azok a páIyázók
részesÜIhetnek előnyben a támogatás megítélésénél, akik a megjelött pályázati cél
megvalósításához saját vagy egyéb forrással is rendelkeznek, és arrót nyitat4oznak.

A támogatásban részesülökkel Balassagyarmat Város Polgármestere szerzödést köt. Ennek alapján
az elnyert összegról részletes elszámolást kell készíteni, amelynek taftalmaznia kell a szakmai
beszámolót, a megvalósítást részletezve, illetve a számlákkal igazott, úéíeles pénzügyi
elszámolást is.

A pályázat benyújtásának határídeje: 2021. május 31.

Az elbírálás végső időpontja: 2021. június 15.

A katasztrÓfavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll. töruény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhetyzet kihirdetéséről szótó 27/2021.(1.2g.)
Korm. rendeletre tekintettel az önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására, abban az esetben, ha a járuányügyi helyzet nem teszi lehetővé rendázvények
megtartását.



A 81/2021.(lV.23.) számú polgármesteri határozat 2. számú melléklete.

Érkezett:

lktatőszám:

PÁLYÁZATt ADATLAP
Bal assagy a rm at V á ros Ö n ko rm á nyzata

2021. évi Kulturális PáIyázatához

A pálvázó adatai

Pályázó megnevezése:,....

Címe: . Telefonszáma: ......

A pályázÓ szervezeti, múködési formája (költségvetési szerv, egyesűlet, művészeti együttes, stb.)

A pályázat összeállításáért felelős személy neve:

A támogatási szerződés aláí rására jogosult személy neve: ..............,.
Adószám:.,

Pé n zkeze lö i ntézmény n eve :

Pé n zkezelő i ntéz m é ny cí me :

A pályázó számlaszáma:

A páIvázat címe

A pálvázat tervezett meqvalósítása

Kezdó időpontja: ...

Befejezésének időpontja: .....,. . ,.

Megvalósításhoz szükséges íey'es összeg. ....

Saját forrás ősszege j....

Rendelkezésre álló egyéb forrás:.

Amennyiben a megvalósítás bevételt is biztosít, annak tervezett összege..
A megvalósításhoz hiányzó összeg:..

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

Az iqénvelt támoaatás telies összeqe:



zÁRADÉK

A pálvázat benvúitóiaként az alábbiakat tudomásul veszem:

. A pályázatomat 2 eredeti példányban nyújtom be. (Ennek elmulasztása esetén a pályázó
önmagát zárja ki a pályázat elbírálásából, mert páIyázata formai hibásnak minősül!)

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

c A pályázat tartalmának leírásában ki kell térni a tervezeít program indokoltságára,
célcsopottjára, várható eredményetTe és - amennyiben releváns - pénzügyi szempontokra
és hatásokra is.

. A kiíró fenntaftja magának a jogot, hogy egyéb formai okokra valő hivatkozással a
b e n y újtott p á l y áz ati d o k u m e ntác i ót e I utas íts a.

o A kiíró elutasíthatja a pályázatot, ha a pályázati cél megvalósítást úel"1es egészében a
Kulturális Pályázat keretében nyújtandó támogatásból kívánja finanszírozni, önerőt, egyéb
forrást nem tesz hozzá.

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

o A kiíró kifejezetten rögzíti, hogy a járványügyi helyzet alakulásának függvényében
fenntartja a jogot a pályázat visszavonására vagy eredménytelenné nyilvánítására. E
pályázati forrásból rendezvény megtaftására csak a mindenkor hatályos járványügyi
rendelkezések teljeskörű betartására mellett van mód.

Balassagyarmat, 20.

a pályázó aláírása


