
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Széchenyi István Pályázati Alap 2016. 

 

Értesítjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Széchenyi 

István Pályázati Alap 2016. címmel az idei évben is pályázatot hirdet Nagycenk és egyéb 

településen működő civil és nonprofit szervezetek, magánszemélyek, vállalkozások, 

intézmények részére Nagycenken megvalósuló programok, rendezvények támogatására. 

A pályázati kiírás és a pályázati dokumentáció megtalálható itt: 

http://www.nagycenk.hu  

A pályázatokkal kapcsolatban információ kérhető:  

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat, Bugledich Attila, 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. tel.: 

06/30/868 1442, e-mail: alpolgarmester@nagycenk.hu 
 

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA: Nagycenk Nagyközség területén és egyéb településen működő civil és 

nonprofit szervezetek, magánszemélyek, vállalkozások, intézmények 2016. évi azon 

programjai megvalósulásának elősegítése, melyek nem csak a nagycenki lakosság kulturális 

alapismereteinek a bővítését szolgálják előadások, kulturális események, programok és 

képzések formájában, hanem a programjuk megvalósításának helyszínéül Nagycenket 

választják. 

PÁLYÁZNI CSAK RENDEZVÉNY, PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA LEHET! 

ESZKÖZBESZERZÉS A PÁLYÁZAT KERETÉBEN NEM TÁMOGATHATÓ! 

 

PÁLYÁZNI LEHET: 

  a civil és nonprofit szféra területén tevékenykedő civil szervezetek programjainak 

támogatására; 

  művészeti, közművelődési, sportprogramok, előadások megvalósításának költségeire; 

  gyermek- és ifjúsági programok megvalósításának támogatásra. 

 

A PÁLYÁZATON RÉSZT VEHETNEK: Nagycenk Nagyközség területén és egyéb településen 

működő civil és nonprofit szervezetek, gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati 

fenntartású intézmények, közalapítványok, magánszemélyek, amatőr művészeti csoportok. 

 

NEM PÁLYÁZHATNAK azok a szervezetek, amelyek a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 9. §-ban foglalt kizáró feltételek alá 

esnek. A hivatkozott törvény 8. §-a szerinti korlátozó feltétek esetén az érintett köteles 

kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő törvény szerinti közzétételét a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg.  

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. március 18. A pályázatok postai úton vagy 

személyesen (az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében) nyújthatók be két 

példányban (egy eredeti, egy másolat). Cím: Nagycenk Nagyközség Önkormányzat, 9485 

Nagycenk, Gyár u. 2.  

 Jelige: „Széchenyi István Pályázati Alap 2016”. 

http://www.kapuvar.hu/informacio/palyazat/?newswf2_id=41169&newswf2_action


 

A határidőn túl (postai bélyegző dátuma) benyújtott pályázatok érvénytelenek. Egy szervezet 

az adott évben csak egy pályázatot nyújthat be! A pályázatokat az önkormányzat képviselő-

testülete bírálja el. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási megállapodást köt. 

A pénzösszeg felhasználásról szakmai beszámolóval és bizonylatmásolatokkal 2016. 

december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé. Jogi személyek esetében a pályázat 

benyújtásához 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot kell mellékelni! 

 

A pályázat keretében adható támogatás legmagasabb összege a 200.000,- Ft-ot nem 

haladhatja meg. Pályázni csak az önkormányzat által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely 

letölthető a település honlapjáról (www.nagycenk.hu), vagy levélben igényelhető az 

önkormányzattól felbélyegzett válaszboríték megküldésével. 

 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: 

  a kitöltött pályázati adatlapot, 

  a pályázó magán vagy jogi személy 2016. évi tevékenységének rövid bemutatását, 

  a tervezett program részletes tematikáját, 

  részletes költségvetést szöveges indoklással, 

  a pályázati program megvalósításához szükséges 10% önrészről hitelt érdemlő igazolást 

(az önrész lehet összegszerűsített társadalmi munka is), 

   jogi személyek esetében a bejegyzést igazoló bírósági végzést (30 napnál nem régebbi 

bírósági kivonat), 

  1-2. számú nyilatkozatot az összeférhetetlenségről 

  a pályázati díj befizetését igazoló nyomtatvány hitelesített másolatát. 

 

 

A pályázat részvételi díja 1.000,- Ft, melyet átutalással lehet befizetni az önkormányzat 

10402142-21423341-00000000 számú bankszámlájára vagy személyesen az önkormányzat 

pénztárába. A befizetéskor kérjük a „Széchenyi István Pályázati Alap 2016” jeligét 

megnevezni. 

 

Az adatlap beszerezhető és a pályázatokkal kapcsolatban információ kérhető: Nagycenk 

Nagyközségi Önkormányzat, Bugledich Attila, 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., tel.:06/30/868 

1442, e-mail: alpolgarmester@nagycenk.hu 
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