3. melléklet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - CIVIL KERET 2020.
Kiegészítés
Az Országgyűlés 18/2019. (VI. 18.) OGY határozata alapján
2020 a nemzeti összetartozás éve lesz.
1. Az Országgyűlés az Alaptörvényben rögzített felelősségviselés jegyében, a történelmi Magyarország
területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító, 1920.
június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, számot vetve e békediktátum által
okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, de egyben
erőt merítve a külhoni magyarság megmaradásba vetett hitéből és értékelve a 2010-ben megkezdett
határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit, a 2020. évet a nemzeti összetartozás
évének nyilvánítja.
2. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza az anyaországban, a Kárpát-medencében és a
nagyvilágban élő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint
oktatási anyagok és filmalkotások készítését, amelyek erősítik a magyarság országhatárok feletti
összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét.
3. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza a Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért
folytatott küzdelmeinek, valamint a magyarság kulturális, szellemi, tudományos, gazdasági és
sportsikereinek bemutatását szolgáló kiállítások, konferenciák szervezését és ismeretterjesztő anyagok
létrehozását.
4. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza az állami szuverenitás elvét és a nemzeti közösségek
önazonossága iránti jogos igényeket egyaránt tiszteletben tartó új közép-európai együttműködés
megteremtését, amellyel a térség minden állama, nemzete és nemzeti közössége hasznára
meghaladható a nemzeti kirekesztés, jogfosztás és korlátozás múltbéli öröksége.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Forrás: Magyar Közlöny

Európa Kulturális Fővárosa 2023
Miről szól az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés?
Az Európa Kulturális Fővárosa program az Európai Unió egyik legfontosabb kulturális programja,
amelynek célja rámutatni Európa kulturális gazdagságára, sokszínűségére, valamint a közös kulturális
vonásokra Európán belül, hozzájárulva ezáltal Európa népeinek szorosabb együttéléséhez és egymás
jobb megértéséhez. Az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ban – a korábbi évektől eltérően –
egyetlen városként Veszprém viseli majd.
Veszprém-Balaton EKF2023-pályázata Veszprém teljes pályázati anyaga itt tölthető le↓
Veszprém és a balatoni régió közös, az Európa Kulturális Fővárosa 2023-program keretében
kidolgozott pályázata a kulturális kínálat bővítését, sokszínűségének növelését és európai
vonatkozásainak hangsúlyosabbá tételét célozza, egyebek mellett nemzetközi együttműködéseken
keresztül. Törekszik a kultúrához hozzáférés szélesítésére, a kulturális közösségépítésre, további célja
pedig a kulturális szektor teljesítményének és a kultúra más ágazatokhoz kapcsolódásának erősítése,
valamint a város nemzetközi arculatának erősítésére a kultúra révén.
A pályázati anyag rövidített összefoglalója itt letölthető.
Forrás: http://veszprembalaton2023.hu/ekf-palyazat/
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A PÁLYÁZÓK KÖRÉBŐL KIZÁRT SZERVEZETEK
Államháztartásról szóló törvény 48/B.§ (1) szerint
Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában
döntés-előkészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási
államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester,
regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy
tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy
közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség és
a polgárőr szervezet kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi
jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan
szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány
kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy
vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS FORMÁJA, IGÉNYBEVÉTELE:
„Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját
követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást […], amely a 30. § szerint letétbe
helyezte beszámolóját;
Ennek megfelelően a pályázónak a pályázati űrlap XIV. számú nyilatkozatában nyilatkozni kell,
hogy a fenti szervezet az előző évről szóló beszámolóját letétbe helyezte az Országos
Bírósági Hivatalnál (1363 Budapest Pf.: 24.). 1
hogy a fenti szervezet az előző évről szóló közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte
az Országos Bírósági Hivatalnál (1363 Budapest Pf.: 24.). 2
hogy a fenti szervezet még nem helyezte letétbe beszámolóját, illetve közhasznúsági
mellékletét, de a támogatási szerződés aláírásának időpontjáig letétbe helyezi, és erről
a támogatót írásban értesíti. 3
1
„Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját
követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást […], amely a 30. § szerint letétbe
helyezte beszámolóját.
2
Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, arról is nyilatkozni kell, hogy a közhasznúsági mellékletét
letétbe helyezte az OBH-nál.
3
Nem teljesítés esetén a szervezet elesik a támogatástól.
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