
Szerb Krjztiirsas6g
Vajdasrig Auton5m Tarlom6ny
Magyarkanizsa kozs6g
Polg6nnester
Sz6m: 400- 105 120 l9-l-21 1

Kelt: 201 9. 5. I 5.

Magyarkanizsa

Magyarkanizsa kozs6g alapszabdlya 71. szakasza (Magyarkanizsa Kozsdg Hivatalos Lapja

4114. - egysdges szerkezetbe foglalt szoveg 6s 8/14. sz.) 6s a Magyarkanizsa kdzsdg tertilet6n mtikodo

egyhhzak 6s valliisi kdzoss6gek rdszt6mogat6s6r6l sz6l6 szabblyzat 8. szakasza (Magyarkanizsa

Kdzsdg Hivatalos Lapja,2116. sz.) alapj6n a polg6rmester meghozza az alibbi

HATAROZATOT
az egyhinak 6s valLisi ktiztiss6gek 2019.6vi timogatisinak odait6l6s6r6l

I.
Az egyhinak es vallisi kdzoss6gek projektumainak r6szt6mogatisira szint 2019. 6vi

eszkozok odait6l6s6re kiir- pilybzat alapj6n az egyhlzak 6s vall6si kdzossdgek t6mogat6s6val

foglalkoz6 bizotts6g javaslat5ra a 1.800.000,00 dinrir tervezett osszeget az alirbbiak szerint ITELEM

ODA:

II.
Az odaitelt eszkozoket az I. pont szerint kiv6lasztott kedvezm6nyezett pilybz6k rdsz6re a

2019.6vi rnagyarkanizsai kozs6gi koltsdgvet6sben 840. jogcimcsoporl - Vall6si kozossdgek 2019.6vi

Sor-
sz6m

A piiyilzil c6gneve
6s sz6khelye

A projektum
megnevez6se

Projekt-
r6sztimogatrisi

tisszeg

Dokument6ci6

Magyarkanizsai Szerb
Ortodox Egyh6zkozs6g,
Magyarkanizsa, Fo t6r I

Padl6csere a horgosi
Urunk Szinevdltoz6sa
Ortodox Templomban

300.000,00 Teljes

Szent 6rangyalok R6mai
Katolikus Pldb6nia,
Magyarkanizsa, Iskola
ter u.2

A restaur6lt orgona
felszentel6s6nek

iinneps6ge

50.000,00 Teljes

J Miria Neve R6mai
Katolikus P16b6nia,

Martonos, Szabads6g t6r
8

A Fatimai zardndoklat
megiinneplese

150.000,00 Teljes

4. Szent Pil R6mai
Katolikus Pl6b6nia,
Magyarkanizsa,
Kistemplom utca 3.

A templom ktilso
falainak javit6sa 6s

festese

900.000,00 Telies

5 Sarl6s Boldogasszony
R6mai Katolikus
Pldb6nia, Ador.jdn Tito
marsall u. 1.

A templom melletti
' kerit6s 6pitese

400.000,00 Teljes

6sszpsnN: 1.800.000,00

2.



kiad6sai 179. tetel48l. sz6mla rovaton - civilszervezetek p6tt6mogat6s6ra sz6nt eszkozokbol kell
kiutalni.

A t6mogat6st a kiv6lasztott kedvezm6nyezett piiyinok rdsz6re a 2019. 6vi magyarkanizsai
kozsdgi kciltsdgvetdsbe val6 eszkrizbe6raml6s titem6vel osszhangban kell kiutalni.

III.
Ez a hatir ozat v6gleges.
Ehatilrozat vdglegessd v6l5sa ut6na a kiv6lasztott p6lyhz6kkal r6sztiimogatiisi szerzoddst kell

kotni

rv.
A kedvezmdnyezettek legkdsobb a foly6 dv vdgdig a projektr,rm megval6sit6s6r6l kotelesek az

egyhizi ds vall6si kozoss6gek t6mogat6s6val foglalkoz6 bizotts6g el6 beszilmol6t terjeszteni, 6s
megktildeni a pdnzeszkcizok rendeltet6sszerii felhaszn6l6s6nak bizonyftdkait.

A projektum megval6sitris6r6l sz6l6 beszimol6t az egyhizak 6s vallisi kozoss6gek
tilmogatdsiival foglalkoz6 bizotts6ghoz az onkorminyzat hivatalos vil6ghSl6s honlapjrin kozzetett 2.
sz6mf formanyomtatv6nyon kell benyfijtani.

Ha a kedvezmdnyezett az eszkozok rendeltetdsszerii felhaszn6l6sdr6l nem ny[rjt be megfelelo
dokumentdci6val ell6tott besz6mol6t, vagy a bizottsiig azt iilapitja meg, hogy a kedvezmdnyezett a

szbmhra kiutalt eszkdzoket nem rendeltetdsszertien haszn6lta fel, fgy a kovetkezo napt5ri 6vben
eszkoz-oda(telesi pilyizatra esetlegesen benytjtottjelentkez6se nem veheto figyelembe.

v.
Ezt a hatbrozatot kozze kell tenni a magyarkanizsai onkorm6nyzat hivatalos

vil6gh6l6s honlapj6n.

c,p6uia

Kapjik:
1. P6nziigyi 6s kriltsdgvetdsi foosztrily
2. E gyhizak 6s valklsi koziissdgek t6mogat6s6val foglalkoz6
3. Iratt6r
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