A helyi önkormányzatról szóló törvény 13. szakaszának 5. bekezdése (A Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye 129/07. szám), A civil szervezetek Törökkanizsa község költségvetésébıl
való pénzelésének vagy társpénzelésének feltételeirıl, ismérveirıl, módjáról és eljárásáról szóló
határozata 6. szakaszának 2. bekezdése (Törökkanizsa község Hivatalos Lapja 39/2012.,
37/2013. és 3/2014. szám) és Törökkanizsa község Alapszabályzatának 68. szakasza
(Törökkanizsa község Hivatalos Lapja 12/2008., 11/2010. és 6/2013. szám) alapján
Törökkanizsa község községi tanácsa 2014. 03.05-én kiírja a
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
A CIVIL SZERVEZETEK PROJEKTUMAINAK A TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG
KÖLTSÉGVETÉSÉBİL TÖRTÉNİ PÉNZELÉSÉRE A 2014-ES ÉVBEN
1. E pályázat alapján a eszközöket a Törökkanizsa területén lévı civil szervezeteknek ítélik
oda, összhangban A civil szervezetek Törökkanizsa község költségvetésébıl való pénzelésének
vagy társpénzelésének feltételeirıl, ismérveirıl, módjáról és eljárásáról szóló határozattal
(Törökkanizsa község Hivatalos Lapja 39/2012., 37/2013. és 3/2014. szám), az alábbi
területeket felölelı projektumokra:
1. közösségfejlesztés
2. ökológia, környezetvédelem és a polgárok egészsége
3. az emberi és kisebbségi jogok elımozdítása
4. programok az idısek számára
5. a civil társadalom fejlesztése
6. szociális-humanitárius tevékenységek (a szociálisan veszélyeztetett személyek, idısek,
mozgáskorlátozott és fejlıdésben gátolt személyek támogatása és hasonlók)
7. harcosok, háborús-katonai és civil rokkant személyek védelme
8. nyugdíjas szervezetek tevékenységei
9. a nık jogainak elımozdítása
10. falusi turizmus fejlesztése
11. más tartalmak, melyek hozzájárulnak Törökkanizsa község gyorsabb fejlıdéséhez és a
polgári aktivitások erısítéséhez.
A civil szervezeteknek szánt eszközöket nem lehet felhasználni a civil szervezetek
munkájának pénzelésére, hanem kizárólag meghatározott projektumok pénzelésére vagy
társpénzelésére.
A civil szervezetek Törökkanizsa község költségvetésébıl történı pénzelésére szánt eszközök
a 2014-es évben összesen 1.400.000, 00 dinárt tesznek ki.
A Törökkanizsa község költségvetésébıl igényelt eszközök nagysága nem lehet kisebb
20.000,00 dinárnál s nagyobb 300.000,00 dinárnál.
2. Törökkanizsa község elnökének 2014.03.03-án kelt határozatával a civil szervezetek
Törökkanizsa község költségvetésébıl nyilvános pályázat alapján 2014-ben pénzelt
projektumainak elsıbbséget élvezı területeit az 1-11. sorszámok alatt határozták meg.
3. E pályázaton való részvételre azon civil szervezeteknek illetve polgári egyesületeknek van
joga, melyeket Törökkanizsa területén jegyeztek be vagy itt van a székhelyük illetve tagozatuk s
több mint egy éve e területen végzik tevékenységüket mint községi, községközi vagy
köztársasági szervezet (a további szövegben:civil szervezetek)
4. A civil szervezet több projektummal pályázhat az eszközök odaítélésére, míg Törökkanizsa
község költségvetésébıl csak egy projektumra ítélnek oda eszközöket.
5. A projektumnak a költségvetési év leteltéig meg kell kezdıdnie és be kell fejezıdnie.

6. A pályázati jelentkezéseket a bizottsághoz kell továbbítani a pályázati dokumentumok
összetevı részét képezı külön formanyomtatványon.
A pályázathoz szükséges nyomtatványok Törökkanizsa község hivatalos honlapjáról, a
www.noviknezevac.rs címrıl tölthetık le.
7. A pályázati dokumentációnak kötelezıen tartalmaznia kell:
- a jelentkezési lapot (formanyomtatványt)
-a projektum leírását tartalmazó formanyomtatványt
-a projektum költségvetését tartalmazó formanyomtatványt
- a projektum koordinátorának és legfıbb munkatársainak rövid életrajzát
- a Gazdasági Nyilvántartás Ügynökségénél való bejegyzést igazoló végzés fénymásolatát
- nyilatkozatot a pénzelés önrészének biztosításáról.
8. A pályázati jelentkezéseket zárt borítékban, a „Nyilvános pályázat a civil szervezetek
projektumainak pénzelésére” megjelöléssel, postán az I. Karañorñević Péter király u. 1., 23330
Törökkanizsa címre kell elküldeni, vagy Törökkanizsa Községi Közigazgatási Hivalának
iktatóirodájában átadni.
9. A nyilvános pályázat eredményeirıl a község elnöke a lebonyolított eljárás eredményeinek
megállapítását követı nyolc napon belül értesíti a pályázat résztvevıit.
A civil szervezetek projektumainak a Törökkanizsa község költségvetésébıl történı
pénzelésérıl szóló határozatát legkésıbb a meghozatalát követı nyolc napon belül közzéteszik
a nyilvános tájékoztatási eszközökben, Törökkanizsa község Hivatalos Lapjában és a község
hivatalos honlapján.
10. A pályázat résztvevıinek joga van kifogást benyújtani a községi tanácshoz a kijelölt
pályázatokról szóló határozat továbbításától számított nyolc napon belül.
11. A kijelölt pályázatokról szóló határozat véglegesítése után a község elnöke legkésıbb
nyolc napon belül szerzıdést köt a civil szervezettel a projektum pénzelésérıl.
12. Az e határozatban megállapított eszközök használói kötelesek legkésıbb a projektum
befejezésétıl számított 30 napon belül jelentést továbbítani a község elnökének a jóváhagyott
eszközök felhasználásáról illetve a jóváhagyott projektumok megvalósításáról.
Amennyiben a jóváhagyott eszközöket nem rendeltetésszerően használják fel, az
eszközhasználók kötelesek azt a megfelelı kamattal együtt visszautalni Törökkanizsa község
költségvetésébe.
13. A nyilvános pályázatot közzéteszik Törökkanizsa község Hivatalos Lapjában és
Törökkanizsa hivatalos honlapján.
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 21.
Bıvebb tájékoztatás Jaksa Róbertnél kapható az önkormányzat épületében vagy a 062-792-811es telefonszámon kapható.
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