A Magyarkanizsa kozs6g tertilet6n rnrikodo egyh6zak es vall6si kozossegek r6szt:imogat6srir6l sz6l6
szabillyzat 3. 6s 6. szakasza (Magyarkanizsa Kozsdg Hiv. Lapja, 2116. sz.) alapj5n a magyarkanizsai
polg6nnester kifrja az alibbi
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Magyarkanizsa kozsdg tertiletdn

mtikodo egyhrlzak ds vall6si kozossegek projekturnainak r6sztiirnogat6siira az cinkormiinyzat
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II
Piiyirzt'ri a lragyomiinyos egyh6zak ds vall6si kozoss6gek Magyarkanizsa kozsdg tertiletdn
tal6lhat6 egyh6zkozs6gei jogosu ltak.

III
Az I. pontban (ft eszkozok az al6bbi tartahnrl projekturnok rdszt6rnogatrlsrira it6lhetok oda:

l.

ternplornon 6s egy6b szakr6lis dpitmdnyen vegzelt beruh6zrisi munk6latokra,
2. a l0 vagy ann6l tobb 6ve nern frjftott fenndll6 - ktilondsen a miiemldki vddetts6get elvezo
templom fel[rj (t6silra,
3. pa16kiadpiilet feltjftrisrlra,
4. egyltizi temeto rendezdsdre ds megrijitris6ra,
5. ternetoi k6polna dpftdsdre 6s fehijit6s6ra,
6. harangl6b fehij it6's6ra,
7. templomhorn lokzat fe I [j itrls6ra 6s fest6sere,

8. tetofehijit6sra,
9. ternp lornf a I rlwrigrisrira 6s nedvesed6sdnek

m

e

-

gsziintet6s6re,

10. a ternplorn ndvadojilr5l val6 hagyorniinyos evenk6nti megemldkezds szervezdsdre,
I

l.

egyh6zi rendezv6ny szervez6sdre.

IV
A p|lyizonak csatolnia kell:
I . az l. szirnt formanyomtatv6nyon kitdltott jelentkezdst
2. ajelentkezorol szolo igazol6st: ajelentkezot lajstrornozo jegyzek kivonat6t
3. a jelentkezo alapveto adatainak (tofidnet, tevdkenysegleir6s stb.) 6ttekintds6t
4. a jelentkezdssel rdszt6rnogatni k6rt projekturn r6szletes leirSsdt
5. a munk6latok elozetes I'olrnerdset ds koltseg-eloirinyzati.lt(azepiteszetitevdkenysegre
irilnyu 16, I -9. porrtban fogla lt projekturnj avaslatok esetdn).
A jovrihagyott projekturnot legkesobb 2019. december 3 I -dig le kell bonyolitani.
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Az

egyes projektum r6szt6n-rogatiis6ra szant eszkrjzok rnerl6k6nek meghat6roz6sakor

tekintetbe veendo rn6rc6k:
l. az egyh|zi dp(tmeny rn[iemleki v6dettseget elvez-e,
2. a legut6bbi n6psz6m16lds adatai szerint a kozseg tertrletdn 6lo hivek szatna,
3. a projektumra ford(tando onero nregl6te es ntdfteke,
4. az elozo napt6ri 6vben a kozsdgi kolts6gvet6sbol val6 r6szesedes mert6ke,
5. a rnunk6latok jellege: rneglevo epitm6ny felfrjit6sa, 6talakit6sa vagy 6tepitdse,
6. a Mtiemldkv6delmi Intdzetnek a projektum t6rgy6rol kiadott szakvdlemenye,
7. a si..irgossdg jellege: a bizottsdg 6s a Magyarkanizsai Kozs6gi Kozigazgatirsi Hivatal dpit6si
tigyekben hatiiskorrel rendelkezo szervezeti egysegdbeu dol9oz6 szakemberek kozvetlen helyszini
szemrev6telezdssel 6l lapftj6k meg.

Ha rendezv6ny r6szt6mogatiis6ra ny[rjtanak be pro-iekturnot, rigy a rendezvdny jellegdt es
jelentSsdg6t kell merlegelni.

VI
Piiybzni az egyhizak ds vall6si kozossdgek t6rnogat6s6val foglalkoz6 bizotts6ghoz benyirjtott
,,Jelentkez6si lap az egyhhzak 6s vall6si ktiztiss6gek projektumainak r6sztdmogatis{ra sz{nt
eszktiztik odait6l6s6re kiirt p6lyizatra" formanyomtatvdnyon (1. sz. nyomtatviny) lehet, amely
el6rheto a magyarkanizsai onkornanyzat hivatalos vil6gh6l6s honlapjrln (www.kanjiza.rs).
A rnelldkletekkel ell6tott jelentkezesi lap nyomtatott forr.n6ban, zirt borit6kban a
Magyarkanizsai Kcizs6gi Kozigazgatisi Hivatal tigyf6lszol96lat6n adhato iit, vagy postai riton
Magyarkanizsa kcizs6g, Fo tdr l, 24420 Magyarkanizsa cfrnz6ssel 6s ,,Egyhrizak 6s vallisi
ktiztiss6gek phlyhzatira" megjekil6ssel ell6tott ktildernenyben nyfjthat6 be.

vII
A hi6nyos ds kdsve lrkezojelentkez6seket a bizotts6g figyelmen kiviil hagyja.
Jelentkezdsi hat6ridS: apdlyizat megielendsdtol sz5mftott 15. nap.
Tovibbi felvil6gosit6s a 024 875 166-os telefon 229-es melldkdn vagy szemdlyesen a
irod6ban kaphat6 (Kasza Attila).
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