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Magyarkanizsa

I.
Az egyhiuak 6s valr6si k6zdss6gek projektumainak r6saemogat6s6ra szant 2017. 6vi

eszkozok 
- 
odaitel6s6re kiirt pilyalat alapjin az'egyhiaak 6s vall6si k'ozoss6gek trimogatrlsrival

foglalkoz6 bizottsig javaslatrira a 2.000.000,00 dineiiervezeu osszeget az auuuiat< szerinr iiElrrra
ODA:

II.
Az odaitelt eszkdzdket az [. pont szerint kiviilasztott kedvezm6nyez ett pilyAz6k r6sz6re a

2017.. 6vi magyatkanizsai kiizs6gi kdlts6gvet6sben 840. jogcimcsoport - vuile.i kciz6is6gek 2017. 6vi
kiad6sai 179. tdtel 481. szamla rovaton - civilszervezitJk p6tuimogat6s6ra szint eszk]0z6kb6l kell
kiutalni.

A tamogatist a kivelasrott kedvezmdnyezetr p6lyaz6k rlsz€re a 2017. 6vi magyarkanizsai
kdzs6gi kdlts6gvetdsbe val6 eszkdzbe6raml6s titemivel bsszhargban kell kiutalni.

HATAROZATOT
az egyhdzak 6s vall:isi k6ztiss6gek 2017. 6vi t mogatisrinak odait6les6r6l

Ez a hati.rozat v6gleges. 
rII-

E hatfuozat v6glegess6 v6liisa utiina a kiviilasaott phlytz6kkal r6szt6mogatiisi szerz6d6st kell

Sor-
szim

A p ly5,z6 c6gneve 6s
sz6khelye

A projektum megnevez6se

Magyarkanizsai Szerb Ortodox
Egyhinkdzsig, Magyarkanizsa, F6
tdr I

A martonosi Szent Mikl6s templom
feltjitrisi munk6latai

800.000,00

2 Szent Pel
PI6brinia,

R6mai Katolikus
Magyarkanizsa,

Kistem lom u. 3

templom homlokzatiinak fehijitdsa 6s
kiils6 falainak €s fest6se

675.596,00

J

Martono Szabads6 tdr 8

M6ria
Pl6b6ni

Neve R6mai Katolikus A martonosi templom harangi6nak fehij itrisa 124.404,00

4 Havasboldogasszony
Katolikus Pl6b6nia

R6mai
Horgos,

H s, K6r6sz u. 17

A templom falainak kisz6ritrisa 400.000,00

kotni.

Projekt-
r6sztimogatdsi

tisszes



IV.
A kedvezm6nyezettek legk6s6bb a foly6 6v vdg6ig a projektum megval6sitdsrir6l kOtelesek az

eryh6zi 6s valkisi kdzdssdgek t6mogatriv{val foglalkoz6 bizottseg eld beszimol6t terjesaeni, 6s

megkiildeni a p6nzeszkdzdk rendeltet6sszerii felhasznril6s6nak bizonyit6kait.
A projektum megval6si&is6r6l sz6l6 beszimol6t az egyh{zak 6s valLisi kdz6ssdgek

timogat6s6val foglalkoz6 bizottsighoz az onkormanyzat hivatalos vil6gh6l6s honlapjin kozzetefi 2.

szdmir formanyomtatv6nyon kell benyirjtani.
Ha a kedvezm6nyezett az eszkOzdk rendeltet6sszerii felhasznAligir6l nem nytjt be megfelel<i

dokumentaci6val ell6toft beszlmol6t, va;ry a bizottsag a^ allapitja meg, hogy a kedvezmenyezett a
szlm6ra kiutalt eszkdzdket nem rendeltet€sszeriien haszn6lta fel, fgu a kdvetkez6 napt6ri 6vben
eszk<iz-odaitd16si p6lyiizatra esetlegesen benyrijtott jelentkez6se nem vehetS firyelembe.

Ea a hatirozatot kizzd kell tenni a magyarkanizsai dnkorminyzat hivatalos
vil6gh6los hon lapj6n.

s..k.
polgirmester

Kapjdk:
l. P6nziiryi, k0lts6gvet6si 6s helyi ad6igazgatrisi osztrily
2. Eghdzak 6.s vallisi kdzdss6gek rlmogatis6val foglalkozo bizottsrig
3. Irattar


