
Törökkanizsa község Alapszabályzatának 65. szakasza (Törökkanizsa község Hivatalos 
Lapja, 12/2008., 11/2010. és 6/2013. szám) és A Törökkanizsa község területén mőködı 
egyházak és vallási közösségek eszközei odaítélésének módjáról, eljárásáról és 
feltételeirıl szóló szabályzat 9. szakasza (Törökkanizsa község Hivatalos Lapja 3/2014. 
szám) alapján Törökkanizsa község elnöke 2014.03.04-én kiírja a 
 

A TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŐKÖDİ EGYHÁZAK 
 ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK PROJEKTUMAINAK A TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG 
KÖLTSÉGVETÉSÉBİL TÖRTÉNİ TÁRSPÉNZELÉSE CÉLJÁBÓL FOLYÓSÍTOTT 

ESZKÖZÖK 2014-ES ÉVBEN VALÓ ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ 
 NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 

 
1.Az egyházak és vallási közösségek projektumainak társpénzelése céljából kiírt 
nyilvános pályázaton részvételi joguk van a Törökkanizsa község területén mőködı s a 
törvénnyel hagyományosként meghatározott egyházaknak és  vallási közösségeknek. 
2. Az egyházak és vallási közösségek projektumainak Törökkanizsa község 
költségvetésébıl való pénzelésére szánt eszközök a 2014-es évben összesen 1.100.000,00 
dinárt tesznek ki. 
3. Az eszközöket építıipari, jótékonysági és tudományos tevékenységek végzése céljából 
osztják fel, különösen az alábbiakra: 
- beruházási munkálatok az egyházi létesítményeken,  
- a meglévı egyházi létesítmények felújítása, melyeket tíz vagy több éve nem újítottak 
fel, különösen a mőemléket képviselı egyházi létesítmények esetében,  
- a plébániák és egyházi létesítmények-emlékmővek felújítása, 
- az egyházi temetık területének rendezése és javítása, 
- a temetıkben található kápolnák építése és felújítása, 
- a meglévı haranglábak és harangok felújítása és újak építése, 
- ikonok, vallási és szakrális tárgyak felújítása, 
- új homlokzat kialakítása és az egyházi létesítmények meszelése, 
- a beázó tetık felújítása, 
- a templomok nedves falainak szigetelése, 
- a templomok körüli kerítés felújítása, 
- az egyházak és vallási közösségek vagyon-visszaszármaztatásának eljárása során 
keletkezett szaktevékenységek költségei, 
- a templomok védıszentjének tiszteletére rendezett hagyományos megemlékezések 
szervezése, 
- egyházi rendezvények szervezése.  
 
4. A pályázati jelentkezéseket  Az egyházi és vallási közösségek eszközeinek odaítélésére 
illetékes bizottsághoz kell benyújtani, a „Jelentkezés az egyházak és vallási közösségek 
projektumainak társpénzelése céljából kiírt nyilvános pályázatra” nevet viselı 
formanyomtatványon (1. számú formanyomtatvány),  
A pályázónak a jelentkezés mellett kötelezıen csatolnia kell: 
-a pályázó bizonyítékát: a bejegyzési nyilvántartás kivonatát, mellyel a szubjektumot 
nyilvántartják; 



-a pályázó alapvetı adatainak áttekintését (történeti áttekintés, a tevékenység leírása és 
hasonlók), melyet a pályázó készít el, 
- és a projektum részletes leírását, melynek társpénzelésére benyújtják a pályázatot.  
 
Az eszközök odaítélésére kiírt pályázaton az egyházi és vallási közösségek legtöbb 
három projektummal vehetnek részt.  
 
5. Az egyház illetve vallási közösség, amely számára eszközöket utaltak át, köteles 
rendeltetésszerően használni a költségvetésbıl kapott eszközöket, s az azok keretén belül 
történı termékek, szolgáltatások vagy munkálatok biztosítását-vásárlását a közbeszerzést 
szabályzó elıírásokkal összhangban lebonyolítani.  
Az eszközök nem rendeltetésszerő használata visszafizetésüket vonja maga után s a 
következı évben azokat nem fogják jóváhagyni. 
 
6. A  pályázati jelentkezéseket zárt borítékban, postán a Törökkanizsa Község - „Az 

egyházak és vallási közösségek projektumainak társpénzelésére vonatkozó nyilvános 
pályázat”megjelöléssel az I. Karañorñević Péter király u. 1., 23330 Törökkanizsa címre kell 
elküldeni, vagy Törökkanizsa Községi Közigazgatási Hivalának iktatóirodájában átadni. 

 
7. A pályázathoz szükséges dokumentumok Törökkanizsa község hivatalos honlapjáról, a 

www.noviknezevac.rs címrıl tölthetık le. 
8. A nyilvános pályázatot közzéteszik Törökkanizsa község Hivatalos Lapjában és 

Törökkanizsa hivatalos honlapján. 
9. A kiírt és megjelentetett pályázatról a nyilvános tájékoztatási eszközök számára a 

Községi Közigazgatási Hivatal ad tájékoztatást. 
A hiányos és és késve érkezett pályázati jelentkezéseket a bizottság nem veszi 

figyelembe. 
A pályázatok benyújtásának határideje 2014. március 28. 
        

Bıvebb tájékoztatás Jaksa Róbertnél kapható az önkormányzat épületében vagy a 062-792-
811-es telefonszámon kapható. 
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