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A sportbeli általános érdeket Magyarkanizsa község területén érvényesítő programok engedélyezéséről és támogatásáról 

szóló szabályzat 44. szakasz 3. bekezdése és 57. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/18. sz.), a 2019. 

évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/18. sz.) és Ma-

gyarkanizsa község alapszabálya 71. szakasz 27. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) alapján a 

Magyarkanizsai Községi Tanács a 104. ülésén meghozta az alábbi 

 

D Ö N T É S T 

A TEHETSÉGES FIATAL AMATŐR SPORTOLÓK ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRA ÉS SPORTBELI 

FEJLŐDÉSÉRE A 2019. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁNT 

ESZKÖZÖK NYÍLT PÁLYÁZAT ÚTJÁN TÖRTÉNŐ ODAÍTÉLÉSÉRE JELÖLTEK KIVÁLASZ 

TÁSÁRÓL 

 

I. 

 A tanács a tehetséges fiatal amatőr sportolók ösztöndíjazására és sportbeli fejlődésére a 2019. évi magyarkani-

zsai községi költségvetésből az alábbiak szerinti eszközöket ÍTÉLI ODA:               

 

Sor-

szám 

Sportoló neve (apja neve) Sportszervezet neve, székhelye  Pontszám 

1. Berec Dávid (Attila) Potisje Birózóklub, Magyarkanizsa 13 

2. Losonc Szabolcs (Róbert) Potisje Birózóklub, Magyarkanizsa 13 

3. Rekecki Botond (Rudolf) Potisje Birózóklub, Magyarkanizsa 13 

4. Marina Živković (Nenad) Partizán Atlétikai Klub, Magyarkanizsa 13 

5. Nikola Berić (Biljana)  Partizán Atlétikai Klub, Magyarkanizsa 12 

6. Nagy Balázs (Attila) Magyarkanizsa Cselgáncsklub 8 

 

II. 

A tehetséges fiatal amatőr sportolók ösztöndíjazására és sportbeli fejlődésére a 2019. évi magyarkanizsai köz-

ségi költségvetésből fordítandó eszközök mértéke: pontonként 714,84 dinár, amelyet az e döntés I. pontjában megállapí-

tott pontszámmal kell szorozni.  

 Az ösztöndíjakat a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendeletben (Magyarkanizsa Köz-

ség Hivatalos Lapja, 18/18. sz.) 4. költséghelyrend 1. fejezet 14. program 184. tétel 810. jogcímcsoport 481. közgazda-

sági osztály keretében megállapított eszközökből kell folyósítani. 

 

III. 

A 2019. évi sportolói ösztöndíj odaítéléséről szóló, az ösztöndíjazó és az ösztöndíjas kölcsönös jogait és köte-

lezettségeit szabályozó szerződést legkésőbb e döntés véglegessé válását követő 15 napon belül kell megkötni.  

 

IV 

Ez a döntés végleges. 

              

V 

Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány Fejsztámer Róbert s. k., 

Magyarkanizsa község a Községi Tanács elnöke 

Magyarkanizsai Községi Tanács     

Szám: 02-116/2019-I 

Kelt: 2019. 3. 15-én 

Magyarkanizsa 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 71. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz. – egységes szerke-

zetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 104. ülésén meghozta az alábbi  
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H A T Á R O Z A T O T 

А MAGYARKANIZSAI ÍRÓTÁBOR SZERVEZŐBIZOTTSÁGA HÁROM TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL 

 ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

FÖLMENTI a Községi Tanács a Magyarkanizsai Írótábor szervezőbizottságának tagságából Géber László új-

vidéki, Kiss Tamás szenttamási és Fehér Dorottya horgosi lakost.  

 

II. 

A Községi Tanács a Magyarkanizsai Írótábor szervezőbizottságának tagjává NEVEZI KI: 

               – Fehér Gyula újvidéki (Vojvoda Stepa u. 1) lakost, 

               – Gruik Ibolya zentai (Dr. Zoran Đindić rakpart 11/2) lakost, 

               – Antalovics Péter bácskertesi (Csillag u. 2) lakost. 

 

III. 

Az újonnan kinevezett szervezőbizottsági tagok kinevezése a Magyarkanizsai Írótábor 2017. július 13-án kelt 

02-232/2017-I/C számú határozattal kinevezett szervezőbizottsága megbízatásának leteltéig szól. 

 

IV. 

Az e határozat I. pontjában írt, állandó lakóhellyel nem Magyarkanizsa község területén rendelkező szervező-

bizottsági tagokat munkájukért ülésenként 2.000,00 dinár díjazás illeti meg. 

Az e határozat I. pontjában írt, állandó lakóhellyel Magyarkanizsa község területén rendelkező szervezőbizott-

sági tagokat munkájukért ülésenként 1.000,00 dinár díjazás illeti meg. 

Az e határozat I. pontjában írt, a helyi önkormányzat alkalmazásában álló vagy ott tisztséget viselő szervezőbi-

zottsági tagokat az e pont 1. és 2. bekezdésében írt díjazás nem illeti meg. 

Az e pont 1. és 2. bekezdésében írt díjazást a magyarkanizsai József Attila Könyvtárnak a 352-es tétel – Szer-

ződés szerinti szolgáltatások – alatt jóváhagyott eszközeiből kell kifizetni. 

A díjazás kifizetésének alapja a szervezőbizottság technikai titkára által vezetett jelenléti nyilvántartás.  

A kifizetés a szervezőbizottság elnökének meghagyására történik. 

 

V. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány Fejsztámer Róbert s. k., 

Magyarkanizsa község a Községi Tanács elnöke 

Magyarkanizsai Községi Tanács     

Szám: 02-118/2019-I 

Kelt: 2019. 3. 15-én 

Magyarkanizsa 

 

 

А civilszervezeti projektek költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 7. szakasza (Magyarkanizsa Község 

Hiv. Lapja, 12/08. sz.) alapján, a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendeletben (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 18/2018. sz.) foglaltakkal összhangban, valamint a közérdekű egyesületi programok ösztönzéséhez 

szükséges vagy a programtámogatáshoz hiányzó eszközökről szóló rendelettel (Az SZK Hiv. Közlönye, 16/2018. sz.) 

összefüggésben a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi  

NY Í L T   P Á LY Á Z A T O T 

CIVILSZERVEZETI PROJEKTEKNEK A 2019. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI 

 KÖLTSÉGVETÉSBŐL VALÓ TÁMOGATÁSÁRA  

A civilszervezeti projekteknek a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására szánt eszközök 

összege 11.000.000,00 dinár az alábbi szakterületekhez tartozó civilszervezetek projektjeinek támogatására: 

1) A civilszervezeti projektek támogatására szánt eszközök összege 9.000.000 dinár az alábbi szakterülethez tartozó 

civilszervezetek projektainak megvalósítására:  
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1. a kormányzati, a civil és az üzleti szektor közötti együttműködés erősítését célzó tevékenységek 

2. gazdasági tevékenységek (idegenforgalom, mezőgazdaság, kisipar, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek stb.) 

ösztönzése és fejlesztése 

3. a helyben élő közösség fejlesztése 

4. környezetei nevelés, környezet- és egészségvédelem 

5. az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése 

6. a közoktatás programjai 

7. ifjúsági programok 

8. időskorúak programjai 

9. a helyi környezet demokratizálásának érvényesítése 

10. a civil társadalom fejlesztése 

11. népjóléti és emberbaráti tevékenység (szociálisan rászorulók, időskorúak, fogyatékkal élők, sérültek stb. támogatá-

sa) 

12. művelődési örökség, történelmi emlékek ápolása 

13. jószolgálati munka 

14. veteránok, katonai és polgári hadirokkantak védelme 

15. függőségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése 

16. nyugdíjasszervezetek tevékenysége 

17. nem iskolarendszerű képzés 

18. a női jogok érvényesítése 

19. a tömegtájékoztatás fejlesztése 

20. a magyarkanizsai önkormányzat fejlődésének felgyorsítását és a polgári szerepvállalás érvényesülését elősegítő 

egyéb tartalmak. 

 

2) A civilszervezeti projektek támogatására szánt eszközök összege 2.000.000 dinár a mezőgazdasági szakterülethez 

tartozó civilszervezetek projektainak megvalósítására (rendezvények szervezése, ismeretterjesztő anyagok kiadása, 

képzés és szaktanácsadás, marketing, határon átívelő programok lebonyolítása, kiállításokon való részvétel, 

önszerveződés serkentése - szövetkezések, vállalkozások, ritka mesterségek, családi tenyésztelepek). 

 

A 2019. március 15-én kelt 02-113/2019-I számú polgármesteri rendelet a magyarkanizsai községi költségvetésből 

2019-ben nyílt pályázat útján támogatandó civilszervezeti projektek elsőbbséget élvező szakterületeivé e pályázat 1) 

pontja szerint a 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. és 18. sorszám alatti szakterületeket nyilvánította. 

A pályázaton olyan civilszervezetek (állampolgári egyesületek) jogosultak részt venni, amelyeknek bejegyzése a ma-

gyarkanizsai önkormányzat területére szól, itt székhelyük vagy fiókszervezetük van, illetve – mint községközi, köztár-

sasági szervezetek – a magyarkanizsai önkormányzat területén fejtik ki működésüket (a továbbiakban: civil-

szervezetek). 

Egy-egy civil szervezet legföljebb két projektmal pályázhat, a magyarkanizsai községi költségvetésből pedig csak egy 

projektának támogatására ítélhető oda eszköz. 

A projektot a magyarkanizsai önkormányzat területén kell megvalósítani.  A projektot a költségvetési év végéig, azaz 

2020. 02. 29-éig be kell fejezni. 

A civilszervezet a projektérték 10%-át más forrásból köteles biztosítani. 

A pályázatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely elválaszthatatlan része a pályázati 

dokumentációnak. A pályázati dokumentáció letölthető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról 

(www.kanjiza.rs/ pályázatok ), illetve hétköznap 8.00 és 12.00 óra között a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási 

Hivatal (Fő tér 1) ügyfélszolgálatán és a 10. sz. irodában vehető át. 

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai: 

1. kitöltött pályázati jelentkezési űrlap (1. sz. nyomtatvány) 

2. kitöltött projektjavaslat/programjavaslat formanyomtatvány  (2. sz. nyomtatvány) 

  3. kitöltött  projektköltségvetés/programköltségvetési táblázat (3. sz. nyomtatvány) 

4. a szervezet bejegyzési határozatának fénymásolata 

5. az alapító okirat (az alapszabály) fénymásolata 

6. a projektkoordinátor és a fő munkatársak életrajza 

A hitelesített és kinyomtatott jelentkezési lapot, a kísérőiratokkal ellátott kötelező pályázati iratanyagot és az 1., 2., 3. 

pont szerinti dokumentumokat zárt borítékban CIVILSZERVEZETI NYÍLT PÁLYÁZAT megjelöléssel a Fő tér 1 

szám, 24420 Magyarkanizsa címre postai úton vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszol-

http://www.kanjiza.rs/%20pályázatok
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gálatán kell benyújtani. Az 1., 2., 3. pont szerinti dokumentumok elektronikus változatát az nvo@kanjiza.rs e-mail-

címre is el kell juttatni. 

Pályázási határidő: 2019. április 01. 

A projektjavaslatok értékelésének mércéi: 

 1. a projekt mennyire áll összhangban az összes pályázati követelménnyel   1-10 pont; 

 2. a civilszervezet előző évben elért eredményei,      1-10 pont; 

3. a civilszervezet anyagi és szakember-ellátottsága     1-10 pont; 

 4. a koordinátor és a projektbe bevont fő szakmunkatársak szakmai jártassága  1-10 pont; 

 5. a projekt fenntarthatósága       1-10 pont; 

 6. a helyben élő közösséggel való együttműködése     1-10 pont; 

 

A bizottság nem veszi figyelembe azokat a pályázatokat: amelyek elkéstek, amelyek hiányosak, amelyeket nem a rend-

szeresített formanyomtatványon vagy nem a pályázatban megfogalmazott célra nyújtottak be, továbbá amelyet kizáró-

lag csak faxon vagy e-mailben küldtek el, valamint amelyet nem írtak alá. A hiányos pályázati anyagokat a bizottság 

nem értékeli és nem pontozza. A pályázati anyagot a pályázók nem kapják vissza. 

 

Ezt a nyílt pályázatot közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos 

honlapján, valamint az E-közigazgatás portálon.  

 

A nyílt pályázatról további felvilágosítás a 875-166-os telefonszámon Sóti Gizellától kapható.  

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány       

Magyarkanizsa község                                                                                        Fejsztámer Róbert s. k. 

Polgármester         magyarkanizsai polgármester 

Szám: 400-66/2019-I 

Kelt: 2019. március 18-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A művelődésről szóló törvény 76. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 13/16. és 30/16. szám – javítás), az 

egészében vagy részben a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység költségvetéséből 

támogatott művelődési projektek kiválasztásának mércéiről, ismérveiről és módjáról szóló kormányrendelet 2. szakasza 

(Az SZK Hivatalos Közlönye, 105/16. és 112/2017. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakasza (Magyar-

kanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) alapján, a magyarkanizsai községi 2019. évi költségvetésről szóló rende-

lettel  (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/18. sz.) összhangban a magyarkanizsai polgármester  

meghirdeti az alábbi 

NY Í L T   P Á LY Á Z A T O T 

MŰVELŐDÉSI PROJEKTEK 2019. ÉVI TELJES VAGY RÉSZTÁMOGATÁSÁRA 

 

A művelődési projekteknek a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való teljes vagy résztámogatására 

odaítélendő eszközök összege 2.300.000,00 dinár.  

 

A nyílt pályázat az alábbi ágazatok művelődési projektjeire terjed ki: 

1) irodalom (alkotótevékenység, műfordítás); 

2) zene (alkotótevékenység, előállítás, előadás); 

3) képző-, ipar-, vizuális művészet, formatervezés és építőművészet; 

4) színművészet (színjátszás, előállítás, előadás); 

5) művészi tánc – klasszikus balett, néptánc, moderntánc (alkotótevékenység, előállítás, előadás); 

6) filmművészet és más audiovizuális alkotótevékenység; 

7) filmművészethez és más audiovizuális alkotótevékenységhez kötődő rendezvények; 

8) digitális és multimediális alkotótevékenység; 

9) egyéb művelődési program és tartalom (musical, cirkusz, pantomim, utcaművészet stb.) kivitelezése. 

mailto:nvo@kanjiza.rs
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Pályázni jogosultak: művelődési tevékenység gyakorlására bejegyzett intézmények, művelődési és egyéb egyesü-

letek, magánszemélyek (művészek, művelődési munkatársak, illetve szakemberek), valamint egyéb művelődési szerep-

lők, kivéve a Magyarkanizsa község alapította és a művelődésről szóló törvény 74. szakaszának megfelelő támo-

gatásban részesülő művelődési intézmények. 

 

A magyarkanizsai községi költségvetésből teljes vagy résztámogatásban részesítendő projektek kiválasztásának 

ismérveit és módját az egészében vagy részben a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati 

egység költségvetéséből támogatott művelődési projektek kiválasztásának mércéiről, ismérveiről és módjáról szóló 

kormányrendelet 4. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 105/16. és 112/2017. sz.) határozza meg. 

A nyílt pályázatra bejelentett projektek értékeléséhez alapul szolgáló mércék: 

1) a projekt mennyire áll összhangban a művelődési közérdekkel, valamint a pályázat céljaival és prioritásaival; 

2) a projekt színvonala és tartalmi újdonsága; 

3) a projekt megvalósításához szükséges kapacitások, nevezetesen: 

 – a szakmai, illetve művészi kapacitások; 

 – a nélkülözhetetlen erőforrások; 

4) pénzügyi terv: kidolgozottság, a projekt tevékenységi tervével való egybehangoltsága, gazdaságosság és minél 

több pénzforrás bevonása; 

5) a projekt által a közösség művelődési életének minőségére gyakorolt hatás foka. 

 

A hiányos és késve beérkezett, valamint a nyílt pályázat feltételeinek eleget nem tevő jelentkezéseket a kiíró nem 

fogja elbírálni. 

Olyan egyszeri projekteket, amelyeket Magyarkanizsa község valamely korábbi pályázatán már támogatott, a kiíró 

nem fog elbírálni.  

A projekt lebonyolításának határideje 2020. 02. 29. 

A magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapjáról letölthetők a nyílt pályázaton való részvétel 

formanyomtatványai: 

–  a pályázati jelentkezési adatlap; 

–  a projekt megvalósításáról szóló jelentés nyomtatványa. 

 

A pályázati jelentkezés formanyomtatványához csatolni kell: 

1. A pályázó kilétének igazolását (illetékes szervnél való jegyzékbe vétel okmánya); 

2. Magánszemély esetén: szakmai önéletrajzot; 

3. A projekt részletesen kidolgozott ismertetését; 

4. Partnerség és együttműködés igazolását (szerződés, megállapodás stb.); 

5. A projektben részt vevők névsorát és legalább egyikük szakmai életrajzát; 

6. Részletesen kidolgozott költségvetést; 

7. További kép- és hangfölvételeket korábbi projektekről (ha van olyan), valamint a pályázatra benyújtott projekt-

ről. 

 

Különkövetelmény: 

–  Kiadótevékenység esetén be kell nyújtani egy ajánlást vagy recenziót és az elérhetőségét annak, akitől az aján-

lás vagy recenzió származik; 

–  Film- és színművészeti alkotótevékenység esetén be kell nyújtani a forgató-, illetve szövegkönyvet; 

–  Rendezvény és fesztivál esetén be kell nyújtani a részletes műsort és a föllépők névsorát; 

–  Kulturális csere és nemzetközi együttműködés esetén meghívólevelet kell benyújtani. 

 

Kizárólag azok a jelentkezések vehetők figyelembe, amelyek postai úton megérkeznek a következő címre: MA-

GYARKANIZSA KÖZSÉG, FŐ TÉR 1, 24420 MAGYARKANIZSA – ezzel a megjelöléssel: „Pályázat 2019. évi 

művelődési projektek (rész)támogatására”. 

A pályázati jelentkezési lap elektronikus változatát az nvo@kanjiza.rs e-mail-címre is el kell juttatni. 

 

A nyílt pályázat 2019. március 18-ától 2019. április 16-áig érvényes. 

 

A pályázati anyag nem jár vissza. 

 

A nyílt pályázat eredményeit a magyarkanizsai önkormányzat a világhálós honlapján (www.kanjiza.rs) legkésőbb 

a pályázat lejártát követő 60. napon teszi közzé. 

 

Hiánytalan a jelentkezés, ha tartalmazza: 

1) a szabályosan kitöltött és hitelesített jelentkezési adatlapot; 

2) a projekt részletes ismertetését; 
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3) a projekt részletesen kidolgozott költségvetését; 

4) a pályázó, illetve a projektet megvalósító szakmai, illetve művészi teljesítményének adatait; 

5) valamint a pályázat szövegében nevesített többi okmányt. 

 

További felvilágosítás a 064-806-2073-as telefonon kapható. Kapcsolattartó: Nyilas Leonov Anita. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány Fejsztámer Róbert s. k. 

Magyarkanizsa község magyarkanizsai polgármester 

Мagyarkanizsai polgármester 

Iktatószám: 400-67/2019-I 

Kelt: 2019. 03. 18. 

Magyarkanizsa 
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Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint. 

Kiadó: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület, Magyarkanizsa, Fő tér 1., Telefon: 875-166 

Felelős szerkesztő: Rác Major Diána képviselő-testületi titkár  

Készíti: Községi szervek ügyeit ellátó főosztály 

 

 

 

 

 


