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28. sz. HATÁROZAT 

A kulturális programok, projektek és tevékenységek szervezésének, Bács Község helyi 

költségvetéséből vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó Szabályzatának 

jóváhagyásáról 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Figyelembe véve a kulturális programok, projektek és tevékenységek szervezésének, 

Bács Község helyi költségvetéséből vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó 

Szabályzatának szükségességére vonatkozó, ing. Muresan Ioan úr, Bács Község polgármestere 

20018.04.19-i 2434-s indoklását; 

- A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215 sz. Törvénynek, 

-  A közpénzekből, nonprofit tevékenységekre kiutalt vissza nem térítendő 

finanszírozásra vonatkozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 2005.évi 

350.sz.Törvénynek, 

- A helyi költségvetésre vonatkozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 

2006.évi 273.sz. Törvénynek,  

- A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel a 2001.évi 544.sz.Törvénynek, 

- A normatív cselekvések kidolgozására vonatkozó jogalkotás technikai szabályaira 

vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2000.évi 24-s 

Törvénynek, 

- A kulturális programok, projektek és tevékenységek finanszírozási rendszerének 

jobbá tételére vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel az 1998.évi 

51.sz. Kormány Rendeletnek, 

- A hatóságok és közintézmények személyzetének, a szolgálat érdekében történő 

delegálás folyamán és egy másik helyre történő áthelyezésének időszakában, illetve 

a településen belüli utazásának jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 2006.évi 

1860.sz. Kormány Határozatnak megfelelően; 

 A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

2001.évi 215. sz. törvény 36. cikkelyének 2. bekezdésének b. része, 4. bekezdésének a. része, 

2. bekezdésének d.része, 6. bekezdésének a. Részének 4. pontja alapján; 

A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

2001.évi 215. sz. törvény 45. cikkelyének 1. bekezdésének rendelkezései szerint:  



HATÁROZATOT HOZ: 

 

 1.Cikkely Jóváhagyja a kulturális programok, projektek és tevékenységek 

szervezésének, Bács Község helyi költségvetéséből vissza nem térítendő anyagi támogatására 

vonatkozó Szabályzatát. 

 2.Cikkely Jelen határozat előírásainak véghezvitelével a község könyvelőjét és a 

polgármesterét bízza meg. 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 

Leadott szavazatok 17 

Igen szavazat 17 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

TITKÁR 

KILIN ZOLTAN     PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]                  [aláírás] 

  



ROMÁNIA   Melléklet a 2018.04.26-i 28. sz.Bácsi Helyi Tanácsi Határozathoz 

KOLOZS MEGYE 

BÁCS KÖZSÉG  

 

SZABÁLYZAT 

A kulturális programok, projektek és tevékenységek szervezésének, Bács Község helyi 

költségvetéséből vissza nem térítendő anyagi támogatásának jóváhagyásáról 

 

1.Általános rendelkezések 

1.Cikkely Jelen szabályzat célja a kulturális programokat, projekteket, tevékenységeket 

szervező egyesületek, alapítványok, egyéb nonprofit szervezetek, közjogi személyek, illetve 

természetes vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vagy törvényben meghatározott 

természetes személyek Bács Község helyi költségvetéséből származó vissza nem térítendő 

anyagi támogatás általános kereteinek létrehozása és eljárásának szabályozása. 

2. A vissza nem térítendő anyagi támogatás jogi szabályozása 

2.Cikkely  

A vissza nem térítendő anyagi támogatás jóváhagyására vonatkozó jogi előírások a 

következők: 

- A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215 sz. Törvény; 

-  A közpénzekből, nonprofit tevékenységekre kiutalt vissza nem térítendő 

finanszírozásra vonatkozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 2005.évi 

350.sz.Törvény; 

- A helyi költségvetésre vonatkozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 

2006.évi 273.sz. Törvény; 

- A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel a 2001.évi 544.sz.Törvény; 

- A normatív cselekvések kidolgozására vonatkozó jogalkotás technikai szabályaira 

vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2000.évi 24-s 

Törvény; 

- A kulturális programok, projektek és tevékenységek finanszírozási rendszerének 

jobbá tételére vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel az 1998.évi 

51.sz. Kormány Rendelet, 

- A hatóságok és közintézmények személyzetének, a szolgálat érdekében történő 

delegálás folyamán és egy másik helyre történő áthelyezésének időszakában, illetve 

a településen belüli utazásának jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 2006.évi 

1860.sz. Kormány Határozat. 

3. Meghatározások és kifejezések 

3.Cikkely Jelen Szabályzatban a meghatározások és kifejezések meghatározása a következő 

sorrendben történik: 

a) finanszírozó hatóság – bármely hatóság, ahogyan az újraközölt Román Alkotmány 

meghatározása szerint, beleértve az igazságügyi hatóságot, illetve bármely általános, regionális 

vagy helyi érdeket szolgáló közintézmény; 



b) vissza nem térítendő támogatás – közpénzekből közvetlen pénzügyi támogatás, természetes 

vagy jogi személyek érdekében, nonprofit célokra, általános, regionális vagy helyi érdekű 

tevékenységek és programok megvalósításához 

c) kulturális javak- egy kulturális tevékenység, projekt vagy program materializálódása, a 

megszólíthatóságtól függően, melyen keresztül követni lehet, kielégítve a helyi, közösségi 

szintű, euro regionális, nemzeti kulturális érdeklődést vagy nemzetközi képviseletet 

d) kulturális tevékenység- egy tevékenység eredményének nyilvános bemutatása, mely 

megismételhetetlen és kulturális javat, mint eseményt eredményez 

e) kulturális projekt- az egyes kulturális/művészeti területek konkrét tevékenységeinek 

összessége, esettől függően, kulturális tevékenységek szervezett összessége, melyeket egy 

meghatározott időpontban szerveznek, amely rendszerint nem haladja meg a pénzügyi év 

időtartamát és kulturális javat eredményez; 

f) kulturális program- kulturális projektek összessége vagy esettől függően kulturális projektek 

és tevékenységek összessége egy témában/koncepcióban egy pénzügyi év folyamán, mely egy 

kulturális javat vagy javakat eredményez  

g) többéves kulturális program- kulturális projektek összessége vagy esettől függően kulturális 

projektek és tevékenységek összessége egy témában/koncepcióban egy pénzügyi évet 

meghaladó időtartamban, mely egy kulturális javat vagy javakat eredményez 

h) kiemelt kulturális program- a finanszírozó hatóságok kulturális projektekből álló kulturális 

programja, melyek megvalósítását, megfelelő finanszírozással, bizonyos emberekre bízzák, 

szervező közjogi vagy magányszemélyekre, akik megfelelnek, a finanszírozó hatóság által 

évente megállapított szervezeti és értékelési kritériumoknak, és amely prioritást biztosít 

számukra. 

i) kulturális ajánlat- a kérelmező által kifejlesztett kulturális program, projekt vagy tevékenység 

formájában, kulturális tárgy létrehozására vagy hasznosítására irányuló javaslat; 

j) kérelmező – bármely természetes vagy közjogi, vagy magán személy, román vagy külföldi, 
esettől függően a román vagy külföldi jog szerint engedélyezett, aki nonprofit kulturális 

javaslatot nyújt be.  

k) kedvezményezett – az a kérelmező, aki a jelen rendeletben lefektetett eljárások 

alkalmazásával megnyeri a vissza nem térítendő támogatási szerződést és felelőssé válik a 

kulturális tárgy, javak előállításáért vagy hasznosításáért  

l) sürgős kulturális igény- kulturális termékek vagy szolgáltatásokra irányuló kérelem, melyet 

kifejezetten vagy hallgatólagosan kifejezve természetes vagy jogi személyek, akinek 

elégedetlensége károsíthatja a közösség azonnali érdekeit 

m) profittermelő tevékenység- tevékenység, amely a természetes vagy jogi személy részére 

direkt módon profitot, hasznot termel  

n) támogatható kiadások – a vissza nem térítendő támogatás szempontjából figyelembe vehető 

költségek; 

o) vissza nem térítendő anyagi támogatási szerződés- egy hatóság, továbbiakban finanszírozó 

hatóság és egy kedvezményezett között, a törvény szerint létrejött szerződés;  

p) közpénzek – az állami költségvetésből, állami társadalombiztosítási költségvetésből, 

egészségbiztosítási költségvetésből, különleges alapok költségvetésből, az Állami Kincstár 

költségvetéséből, helyi költségvetésekből, az államháztartáson kívüli összegekből támogatott 

közintézmények költségvetéséből, Romániának vagy közintézményeknek szánt külföldi 

támogatásokból és az állam által vagy a helyi közigazgatás által garantált szerződéses külföldi 

hitelekből, illetve a helyi közigazgatással kötött belföldi kölcsönszerződésekből utalt összegek; 

4. Alkalmazás 



4.Cikkely A kulturális programok, projektek és tevékenységek, melyekre vissza nem térítendő 

finanszírozásokat szerveznek a következő területek: 

a) vizuális művészetek: nemzeti vagy nemzetközi részvételű kiállítások, kreatív táborok, 

film/festészet, szobrászat, dekor művészet, foto/video, multimédia  

b) előadó művészetek: fesztiválok, kültéri ünnepségek, szokások és hagyományok, a helyi 

kulturális örökség elősegítése 

c) a közösségi kulturális örökséget, nemzeti és nemzetközi kulturális körökben népszerűsítő 

anyagok forgalomba hozatala a médiában 

5. Költségvetési előírások 

5.Cikkely (1) A pénzügyi támogatás a BÁCS KÖZSÉG által jóváhagyott éves 

költségvetésének keretein belül igényelhető, a helyi költség kidolgozására, jóváhagyására, 

végrehajtására és jelentésére vonatkozó jogi rendelkezések szerint. 

(2) A finanszírozó hatóságnak kötelessége az éves költségvetéséből elkülönítenie a szükséges 

közpénzekből a vissza nem térítendő támogatásokat.  

 (3) Az említett költségvetés keretein belül a kulturális tevékenységek finanszírozására, a 

finanszírozó hatóság meghatározza a szükséges összeget a program/elsődleges 

programok/elsődlegesek finanszírozásához és a sürgős kulturális igényekre 2%-tól 8%-ig 

terjedő, vissza nem térítendő finanszírozási alapot hoz létre. 

(4) A kulturális projektek vissza nem térítendő finanszírozását, a teljes időtartam alatt, 

ugyanazon költségvetési évben, rendszerint a finanszírozó hatóság hagyja jóvá. 

(5) A kulturális programok vissza nem térítendő támogatását, azok teljes időtartamára hagyják 

jóvá és a finanszírozási szerződésnek megfelelően biztosítják. 

(6) A Kulturális Tevékenységek Program rendelkezésére álló támogatási összeget, a projekt 

kiválasztásban való részvételre vonatkozó pályázati felhívásban közzéteszik, mely Bács 

Község Polgármesteri Hivatalának weboldalán megjelenik és Románia Hivatalos Közlönyének 

VI. Részében illetve két helyi kiadványban is közzéteszik. 

(7) A vissza nem térítendő támogatás, a finanszírozó hatóság feltételei szerint, egyéb saját vagy 

a kedvezményezett által bevonzott finanszírozási források létezésének feltételéhez van kötve. 

A kedvezményezettek, a törvény szerint megkötött szerződésekkel, azonosítják az egyéb 

forrásokból származó finanszírozási lehetőségeket. A kedvezményezett által behozott 

finanszírozási források származhatnak közjogi vagy privát személyiségekkel kötött, haszon 

vagy nonprofit célú partner szerződésekből is. 

(8) A kulturális javak létrehozása és/vagy kiaknázása, a törvény szerint, több finanszírozó 

hatóság által is támogatható. 

(9) A központi közigazgatás költségvetésén keresztül vagy esettől függően, a helyi 

költségvetésből, részben, vagy egészben támogatott közjogi személyek, a jelen rendelet 

feltételei szerint, vissza nem térítendő támogatásban, a sajátján kívül, bármely finanszírozó 

hatóságtól részesülhetnek.  

(10) A részben vagy egészben saját jövedelemből finanszírozott közjogi személyek, a jelen 

rendelet feltételei szerint, vissza nem térítendő támogatásban, bármely finanszírozó hatóságtól 

részesülhetnek.  

6. Pénzügyi támogatási eljárás a Bács Község helyi költségvetéséből 

6. Cikkely A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás a 2008.évi 51.számű Kormány 

Rendeletnek megfelelően, kulturális ajánlatok kiválasztása alapján történik. A finanszírozó 

hatóságok évente legalább egy kulturális ajánlat kiválasztó időszakot kötelesek szervezni. 

6.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatási szerződések odaítélésének alapelvei: 



7. Cikkely A kulturális programokra, projektekre és tevékenységekre az állami és/vagy helyi 

költségvetésből igényelt vissza nem térítendő támogatás alapelvei: 

a) szabad verseny – bármely igénylő részére, olyan feltételek biztosítása, mellyel joga van 

kedvezményezetté válni  

b) átláthatóság, illetve a vissza nem térítendő pénzügyi támogatási szerződés odaítélésével 

eljárással kapcsolatos összes információt, az érdeklődök részére elérhetővé tenni. 

c) kulturális sokszínűség és a multidiszciplinaritás- a kérelmezőkkel, a különböző kultúra vagy 

közösségek képviselőivel szemben nem diszkriminatív bánásmód, illetve a kulturális 

sokszínűség népszerűsítése, a multidiszciplináris megközelítések; 

d) visszahatás, illetve annak a lehetőségnek a kizárása, hogy a vissza nem térítendő támogatás 

olyan tevékenység megvalósítására érkezzen, amely a szerződés megkötésének időpontjában 

már megkezdődött vagy véget ért. 

e) a bemutatkozás támogatása- a frissen regisztrált, illetve létrejött, természetes vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező természetes személyek kezdeményezéseinek ösztönzése, 

kulturális tevékenységek folytatására  

f) a közpénzek felhasználásának hatékonysága, azaz a versenyszféra bevonása és a feltételek, 

melyek lehetővé teszik a javaslatok értékelését és a műszaki és finanszírozási előírások a vissza 

nem térítendő pénzügyi támogatási szerződés odaítélése céljából 

g) egyenlő bánásmód, azaz a kiválasztási feltételek nem diszkriminatív alkalmazása és a vissza 

nem térítendő támogatási szerződés feltételeinek alkalmazása, oly módon, hogy bármely 

vallási felekezet, a szerződés megkötésére egyenlő eséllyel pályázhasson 

h) átfedés kizárása, ugyanarra az általános, regionális vagy helyi érdekeltségű tevékenységre 

ugyanazzal a finanszírozó hatósággal nem köthető, több, vissza nem térítendő támogatási 

szerződés.  

i) társfinanszírozás, a teljes összeg minimum 10%-val kell önrészként rendelkezni. Ez lehet 

természetbeni (pénz, anyagok) vagy munka. 

j) évenkéntiség a teljes finanszírozási eljárás végrehajtása abban az évben, amikor a helyi 

költségvetésből vissza nem térítendő finanszírozást nyújtottak 

6.2 Kulturális programokat, projekteket, tevékenységeket szervező egyesületek, 

alapítványok, egyéb nonprofit szervezetek, közjogi személyek, illetve természetes vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező vagy törvényben meghatározott természetes 

személyek vissza nem térítendő anyagi támogatásának eljárási lépései: a következő 

lépcsőkben valósul meg: 

8. Cikkely A kulturális programokat, projekteket, tevékenységeket szervező egyesületek, 

alapítványok, egyéb nonprofit szervezetek, közjogi személyek, illetve természetes vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező vagy törvényben meghatározott természetes személyek vissza 

nem térítendő anyagi támogatásának eljárási lépései a következő lépcsőkben valósul meg: 

a) a jelentkezési felhívás közzététele; 

b) az anyagi támogatási kérelem bejegyzése; 

c) a kérelmező jogosultságának, bejegyzésének és a műszaki és pénzügyi követelményekre 

vonatkozó feltételek ellenőrzése; 

d) a kérelmek elbírálása és kiválasztása; 

e) a pénzügyi támogatásra vonatkozó határozattervezet elkészítése, 

f) a kiválasztott egységek értesítése a kiutalt összegekről; 

g) az együttműködési szerződés megkötése; 



h) a beadott igazoló dokumentumok alapján a kijelölt összegek átutalása a vallási felekezetek 

részére.  

6.3. A pénzügyi támogatási kérelem benyújtására vonatkozó szabályok 

9. Cikkely (1) A pénzügyi támogatás igénylésére vonatkozó dokumentáció a következőkből 

áll: 

a) a pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtása Formanyomtatvány – 1. sz.melléklet 

b) az alapító okirat, állapot és adónyilvántartás vagy bármely egyéb, a jogi személyiséget 

igazoló okirat, aláírt és “az eredetivel megegyező” feliratú bélyegzővel ellátott másolata; 

c) a szervezet jogi személyiségét igazoló alapító, okirat, végleges és visszavonhatatlan bírósági 

bejegyzés másolata 

d) a végleges és visszavonhatatlan bírósági határozatok másolata, melyek alapján (esettől 

függően) az alapító és… okiratban módosításokat hajtottak végre;  

e) saját felelősségi nyilatkozat, melyből kiderül, hogy a kérelmező, a minimális 10%-s önrészt 

saját jövedelemből tudja biztosítani és nincs az alábbi helyzetek egyikében sem: 

e.1 végleges bírósági határozat alapján lezárt számlákkal rendelkezik; 

e.2 egy másik, közpénzekből támogatott szerződés előírásait tudatosan megszegte 

e.3 a gazdasági helyzetről hamis bevallásokat tett 

e.4 az állam felé, a társadalombiztosító felé, az állami egészségbiztosító felé, helyi költségvetés 

felé vagy speciális alapok felé tartozása van– 2. sz.melléklet  

(2) A kitöltött iratokat, Bács Község Polgármesteri Hivatalának iktatójába, Kolozs megye, 

Bács község, Bács település, Aleea Nufarului 1. sz. alatt lehet leadni. 

(3)A kérelem összes mezőjét kötelező kitölteni. A részben kitöltött kérelmeket nem fogadják 

el. A finanszírozási kérelem és a mellékelt dokumentumok minden egyes lapja aláírva és 

lebélyegezve kell, hogy legyen. 

(4) Az összegek átutalása a helyi tanács határozata által az egyesületek, alapítványok stb.-től 

kapott kérelmek alapján történik. 

(5) Az összes beérkezett kérelmet ellenőrzik. A kiválasztáshoz, a kérelmezőnek a következő 

feltételeknek kell megfelelnie: 

a) egyéni vállalkozó (engedélyezett természetes személy) vagy a jogi rendelkezéseknek 

megfelelően létrehozott jogi személy; 

b) az állami költségvetés felé, vagy a helyi költségvetés felé nincs tartozása; 

c) az előző nem visszatérítendő pénzügyi támogatási szerződésekben kikötött kötelezettségeit 

betartotta; 

d) a támogatható kiadások értékének minimum 10%-val, önrészként rendelkeznie kell, melyet 

bizonyít. A saját hozzájárulás rendelkezésre állásának igazolását, a projektbe foglalt költség 

elszámolási kérelemmel egy időben kell leadnia. 

e) nem teheti feloszlási vagy felszámolási eljárás tárgyává, vagy nem lehet feloszlás vagy 

felszámolás alatt, a hatályos jogszabályokkal összhangban; 

f) az alapszabályzatban tüntesse fel, a tematikus területnek megfelelő tevékenységet, amelyben 

részt szeretne venni; 

g) nem ítélték el: bizalmatlanság miatt, adminisztrációs csalásért, csalásért, sikkasztásért, 

megvesztegetés vagy megvesztegethetőség miatt, hazug vallomásért, hamis vallomásért, 

hamisításért, hűtlen alapkezelésért; 

h) végleges bírósági ítélet szerint a bankszámlái ne legyenek lezárva; 

i) ne legyen fizetésképtelen; 



j) a beadott dokumentumokban, ne szolgáltasson hamis információkat 

(6) A finanszírozó hatóságnak jogában áll ellenőrizni a résztvevők, kiválasztásában való 

részvételi feltételeinek teljesítését. A finanszírozó hatóság, a kérelmezőtől elkérheti az összes 

olyan dokumentumot, amelyet szükségesnek tart ahhoz, hogy a fent említett feltételek 

betartását ellenőrizhesse. 

6.4. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása és kiválasztása 

10. Cikkely (1) A pénzügyi támogatási kérelmek elbírálását és kiválasztását a finanszírozó 

hatóság szintjén létrehozott bizottság végzi. 

(2) A kiválasztó bizottság páratlan számú tagból áll a következők szerint: 

a) a finanszírozó hatóság képviselői; 

b) minimum 3 éves gyakorlattal rendelkező szakértők, azon a területen, amelyre a 

finanszírozási értekezletet megszervezték. 

(3) A (2) bekezdés b) részében említett szakértők nem lehetnek a finanszírozó hatósággal kötött 

munkavállalói szerződéssel rendelkező alkalmazottak kategóriából, illetve ezek száma 

nagyobb kell, legyen a hatóság képviselőinek számától. A kiválasztó bizottság tagjai, a helyi 

tanács határozata által vannak megnevezve. A bizottság névleges összetételét, csak a 

kiválasztási időszak befejezése után hozzák nyilvánosságra. 

(4) A kiválasztás, a kulturális ajánlatok rangsorolásából áll, az illető kulturális területen 

folytatott tevékenység/projekt/program értékétől, fontosságától vagy reprezentativitásától 

függően, a bizottság által adott pontozás alapján történik. 

(5) A kérelmek központosítását a Közintézmény tisztviselői végzik, akik a fent említett 

bizottság részére elküldik a kérelmek összesítését. A tisztviselők, a bizottság ajánlásai alapján 

fogják a határozattervezetet kiállítani. A támogatás kiutalásának jóváhagyása után, a 

kedvezményezettel közlik a vissza nem térítendő pénzügyi támogatási szerződést, a jelentési 

mintát és a jóváhagyott dokumentumokat, melyek alapján a pénzügyi támogatás megadható 

illetve az elköltött összegek igazolására vonatkozó dokumentumokat. 

(6) Amennyiben egy kérelmező, több vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra ad be 

kérelmet, csak egy projektre kaphat pénzügyi támogatást. Ebben az esetben a pénzügyi 

támogatási kérelemmel egy időben a projektek fontossági sorrendjét is megjelöli, amennyiben 

több projektet nyújtott be. Erről a pontosításról, a projektekkel együtt egy külön dokumentumot 

nyújt be. 

(7) A projektek lebonyolítási időpontja utólag nem változtatható meg és a projektek egyéb 

projektekkel való helyettesítése sem fogadható el. 

(8) A kulturális projektek értékelését és kiválasztását végző bizottság feladatai: 

a) a százalékos kiosztási mutatókkal összhangban, elemzéseket és megjegyzéseket készít a 

kulturális projektekről; 

b) a kapott százalékértékek alapján, az értéktől és fontosságtól függően, határozza meg a 

kulturális ajánlatok hierarchiáját. 

(9) Az ajánlatok kiválasztásának megszervezésével és levezetésével kapcsolatban elégedetlen 

kérelmezők, a kiválasztási eredmények közlésétől számított 3 munkanapon belül, 

fellebbezhetnek. A fellebbezések elbírálása, a fellebbezés beadási határidejének lejáratától 

számított 2 munkanapon belül megtörténik. 

(10) A fellebbezések elbírálását, a finanszírozó hatóság képviselőiből és. azon a területen, 

amelyre a finanszírozási értekezletet megszervezték, minimum 3 éves gyakorlattal rendelkező 

szakértőkből álló bizottság végzi. A fellebbezések elbírálását végző bizottság összetételében, 

nem említenek, olyan tagokat, akik a kulturális projektek értékelését és kiválasztását végző 

Bizottság tagjai voltak. 



(11) A fellebbezést írásban kell benyújtani és a következőket kell tartalmaznia: 

a) a fellebbező adatai; 

b) a pénzügyi támogatási kérelem iktató száma és a projekt címe 

c) a fellebbezés okai; 

d) bizonyítékok, melyek alapján be lett adva 

e) a fellebbező vagy meghatalmazottja aláírása, illetve a bélyegző. 

6.5. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás kiutalása 

11. Cikkely (1) A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás, a Kolozs megyei BÁCS KÖZSÉG 

és a jelen Szabályzat előírásainak alapján kiválasztott egyesületek, alapítványok, egyéb 

nonprofit szervezetek, közjogi személyek, illetve természetes vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező vagy törvényben meghatározott természetes személyek között létrejött 

finanszírozási szerződés alapján kapható, a mellékletnek megfelelően, a kapott összegek 

közlésével együtt. A jóváhagyott vissza nem térítendő pénzügyi támogatás költségeinek 

elszámolásához, a kérelmező a következőket közli: 

a) a kitöltött, aláírt és lepecsételt finanszírozási szerződést (a szerződés sorszámmal és a 

pénzügyi dokumentumok kiadását megelőző dátummal ellátva) 2 eredeti példányban az 

értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül leadja; 

b) a jóváhagyott összeg átutalási címzése (tartalmaznia kell az egyesület nevét, címét, 

számlaszámát, IBAN számát, adószámot, a projekt-tel foglalkozó személy elérhetőségeit), a 

szerződés aláírását követően; 

c) fizetési bizonylatok: számlák, pénztárgép nyilvántartás, számlakivonat és fizetési 

bizonylatok, azaz nyugták és fizetési megbízások aláírt és “az eredetivel megegyező” feliratú 

bélyegzővel ellátott másolata (például a bérlésekre vonatkozó költségek:számla és 

nyugta/pénztári blokk vagy fizetési megbízás, mely a felszerelések, szállítási eszközök, 

tevékenységek szervezéséhez szükséges termek bérlésével kapcsolatos részleteket tartalmazza; 

a honoráriumokkal/prémiumokkal/tanácsadással kapcsolatos költségekhez:polgári szerződés 

és/vagy számla, ezt követi a bérszámfejtés/nyugta/fizetési megbízás, Magyarázó megjegyzés. 

Díjak odaítélése esetén, be kell mutatni a zsűri döntését, a zsűrizési szabályzatot és a díjazottak 

listáját, családi és utónevükkel, a díjazott összegét és aláírását, bérszámfejtést/fizetési 

megbízást; a szállítási költségekhez: számla, amely részletezve tartalmazza a személyek számát 

és a kilométer számot/nyugta/fizetési megbízás. Mellékelni kell a szállítást igazoló 

dokumentumot, a projektben résztvevő személyekről tudomást szerezni; a szállással 

kapcsolatos költségekhez:számla és nyugta vagy fizetési megbízás mely tartalmazza a 

személyek nevét/számát és az éjszakák számát- szálloda dia grammja- maximum 3 csillagos;a 

fogyasztási eszközökre vonatkozó költségekhez:számla és/vagy pénztári blokk/nyugta/fizetési 

megbízás, mely a vásárolt készletekre vonatkozó részleteket tartalmazza; az étkezési 

költségekhez:számla és/vagy pénztári blokk/nyugta/fizetési megbízás, mely a személyek 

számát és az étkezések számát tartalmazza; ezen szolgáltatásokban részesülő személyek listája, 

adataik és a szervező aláírása; a szolgáltatásokra vonatkozó költségekhez: számla,mely a 

nyújtott szolgáltatásokat tartalmazza, majd ezt követi a nyugta/fizetési megbízás; az 

adminisztrációs költségekhez: (víz, gáz, telefon, székhely bérlés), számla és pénztári 

blokk/nyugta/fizetési megbízás; nyomtatványokkal kapcsolatos költségek: könyvek, 

folyóiratok, prospektusok, brosúrák, szórólapok, tankönyvek, plakátok stb. A nyomtatott 

anyagokból egy-egy példányt kell leadni. Számlát, mely tartalmazza a költségeket, 

nyugta/fizetési megbízás; 

d) az egyesület által kiállított számla, a jóváhagyott összegről, BÁCS KÖZSÉG részére (BÁCS 

KÖZSÉG: Aleea Nufarului, 1. szám, Bács település, Kolozs megye, adószám 4378751, 

SZÁMLASZÁM RO27TREZ24A670330591100X. 



e) egy tevékenységi és pénzügyi beszámolót- a mellékelt mintának megfelelően; 

f) az elszámoláshoz bemutatott dokumentumok számviteli bizonylatai a számviteli 

nyilvántartással illetve a számviteli bizonylatok a kifizetési bejegyzésével; 

g) átvételi elismervények és ahol szükséges, a különbségek megjelölésével; 

h) ahol szükséges, fogyasztói számlák, 

i) ellenőrző mérlegek. 

(2) Az (1) bekezdés b)-i) részeiben említett dokumentumokat a projekt befejezését követő 30 

napon belül kell leadni. A December hónapban lezajló projektek elszámolását, rögtön a 

befejezést követően kell leadni, a módszertani normákban meghatározott fizetési feltételeknek 

megfelelően, a finanszírozási határidők betartása és befejezése érdekében.  

(3) A projektnek, csak a bevételi és kiadási költségvetésében szereplő kiadásait számolják el, 

melyet, az ön által benyújtott finanszírozási kérelem melléklete tartalmaz. A vissza nem 

térítendő pénzügyi támogatási kérelemmel együtt, a kiutalt összegtől függően, a bevételi-

kiadási költségvetés frissített változatát is be kell nyújtani. A bevételi-kiadási költségvetés 

utólagos módosítása nem fogadható el. A finanszírozott projektek költségelszámolása és a 

tevékenység és pénzügyi beszámoló leadása, a projekt befejezése után 30 napig megtehető. A 

határidő lejártát követően elszámolási dokumentumokat már nem fogadnak el.  

(4) A szerződési feltételek nem teljesítése miatt felmondott szerződésekkel rendelkező 

támogatási kedvezményezett köteles, Bács Község Önkormányzata részére a kiutalt összeget 

visszaszolgáltatni, mellyel a költségvetési hitelek kiegészülnek, egyéb programok és projektek 

finanszírozására. 

(5) A felmondott szerződésekből visszautalt összegek után a támogatás kedvezményezettje, a 

költségvetési követelések, melyek állami költségvetési bevételek vagy esettől függően helyi 

költségvetési bevételek beszedésére vonatkozó törvény szerint kamatot és késedelmi díjat fizet 

(6) A megadott vissza nem térítendő pénzügyi támogatásokból az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel a 1998.évi 51.számú Kormány Rendeletnek megfelelően kiterjedhet a 

következő támogatható kiadási kategóriákra: 

a) a kulturális tevékenység/projekt/program megvalósításának költségei, illetve anyagi és 

szolgáltatási költségek, termelési költségek, helyiség és felszerelés bérlés, honoráriumok, 

szolgáltatások, díjak és ehhez hasonlók (pl. felszerelések bérlése; szállító eszközök, termek 

szemináriumokhoz, tanfolyamokhoz, kiállításokhoz stb., a projekt megvalósításában résztvevő 

a kedvezményezettel együttműködők honoráriumai, az állandókon kívül, mások, polgári 

egyezmények alapján művészek, rendezők, zenészek);  

b) a kulturális program vagy projekthez szükséges berendezések, felszerelések beszerzése; 

c) a résztvevők/meghívottak nemzeti és nemzetközi elszállásolási és szállítási költségei (a 

projekt lezajlásában résztvevő személyekre vonatkozó szállás, maximum 3 csillagos szállodába 

valósítható meg, a szállításról pedig elfogadják a CFR jegyeket, repülőjegyeket, 

személygépkocsi, személyszállítás szállító céggel); 

d) egyéb egyedi kiadások, mint szolgáltatások, tanulmányok és kutatások végzése, 

szaktanácsadás, nyomtatványok, szemináriumok, konferenciák, műhelyek, promóciós és 

reklámtevékenységek, (pl.Szolgáltatások: fordítások, szerkesztés, film és foto fejlesztések, 

filmek szerkesztése, nyomtatványok: könyvek, folyóiratok, brosúrák, szórólapok, tankönyvek, 

poszterek, plakátok, mesh, banner); 

e) a résztvevők és/vagy meghívottak étkeztetési költségei, a jogszabályok szerint a jóváhagyott 

maximális határokon belül, a minisztériumok főtitkárainak meghívottainak.  

f) a naponta részvevők számára, ugyanazokkal a feltételekkel, mint a közintézmények 

alkalmazottai, amennyiben az e) részben szereplő kiadásokat nem fedezik; 



g) személyzeti és adminisztratív költségek, a kulturális tevékenység/projekt/program ideje alatt 

(víz, gáz, telefon a projekt ideje alatt). 

(7) A (6) bekezdés b) részében szereplő költségeket, a kapott vissza nem térítendő pénzügyi 

támogatás teljes egészének 20%-ból fedezi. 

(8) A (6) bekezdés e) és g) részeiben szereplő költségeket összesítve a kapott vissza nem 

térítendő pénzügyi támogatás teljes egészének 20%-ból fedezi, melyből a személyzeti költség 

a 10%-t nem haladhatja meg. 

(9) A támogatható kiadások, csak az indoklás és időszerűség mértékének megfelelően 

fizethetők ki. 

(10) A szállítással kapcsolatos költségek elszámolásához csatolni kell az elszállásolt/szállított 

személyek listáját, a szervezet képviselője és projekt koordinátora által aláírva és lebélyegezve. 

(11) A vissza nem térítendő költségek, a kedvezményezettek számlafedezetére vagy a 

kedvezményezett közjogi személyek bérköltségeire, nem használhatóak fel. 

(12) A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás profitot termelő tevékenységre, nem 

használható.  



(13) Minden kérelmet megvizsgálnak. Ezek közül, csak azok kerülnek értékelésre, amelyek 

megfelelnek a következő kiválasztási kritériumoknak  

a) a benyújtott dokumentáció teljes 

b) a programok/projektek a kulturális területhez tartoznak és az említett alterületekbe 

beleillenek. 

c) a módszer rövid ismertetése, amellyel a kulturális program/projekt, a kiválasztott célt el fogja 

érni 

d) az egyesület, alapítvány, egyéb nonprofit szervezet, közjogi személyek, illetve természetes 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vagy non-profit céllal rendelkező, törvényben 

meghatározott természetes személyek szervezési és működési kapacitása a következőkkel 

igazolva:  

i. a kulturális programok vagy projektek adminisztrálásával kapcsolatos területen szerzett 

tapasztalat, a kedvezményezettek azonosításának módja és eszközei  

ii. a nyújtott kulturális szolgáltatások vagy a szervezett kulturális tevékenységek minősége  

iii. a humánerőforrás kapacitása, a program/projekt ajánlott szinten való megvalósításának 

biztosításához 

iv. együttműködési tapasztalat, partnerség a hatóságokkal, esettől függően egyéb, országos és 

külföldi, kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel. 

(14) 

Kritérium Arány (%) 

Vidéken rendezett rendezvények 15 pont 

A projekt társfinanszírozási mértéke 10 pont 

A debütálás fenntartása 20 pont 

Megvalósítási kapacitás 15 pont 

Felek/partnerek részvétele 5 pont 

A projekt megvalósítási lehetőségének 

mértéke 

15 pont 

A projekt hatásának mértéke 20 pont 

(15) A bemutatott táblázaton belül ellenőrizni fogják a :program/projekt minőségét; a 

program hogyan járul hozzá, a helyi és regionális kulturális értékekhez; új kulturális értékek 

létrehozása; közösségi jellem/a közösség értékeinek promoválása, reklámozása/a különböző 

közösségek közötti kapcsolat fejlesztése;a program megtartása (rendszeresen, évente 

megvalósított program); a célcsoport jelleme; a folyamat területe(helyi, községi, regionális, 

nemzeti, nemzetközi); terjesztési szint; reális kép (a javasolt célkitűzések és eredmények 

közötti összhang); költséghatékonyság/a költségvetés megalapozottsága, saját finanszírozási 

források; egyéb finanszírozási források létezése 

7. Záró rendelkezések 

12. Cikkely (1) A vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesülő kulturális 

programok/projektek, a Bács Község költségvetése által jóváhagyott pénzalapok kereteitől 

függően kerülnek kiválasztásra. 

(2) A szervezők, az esemény bemutatatását szolgáló szóróanyagon, Bács Község logóját is 

feltüntetik. 

(3) Bács Község Polgármesteri hivatalának képviselőit meghívják a szervezett 

rendezvényekre. 

(4) Újabb pénzügyi támogatási kérelem, csak a következő naptári évben adható be. 



(5) A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás, profittermelő tevékenységekre nem adható és 

nem adható a minősített információ védelemre vonatkozó utólagosan módosított és 

kiegészített 2002.évi 182.sz.Törvény által szabályozott tevékenységekre sem. 

(6) A 2005.évi 350.számű Törvény előírásai szerint, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás 

nem adható olyan tevékenységek folytatására, mely a kérelmező infrastruktúrájának 

fejlesztését feltételezi, kivéve abban az esetben, amikor, ez, a projekt elengedhetetlen elemét 

képezi. 

(7) A pénzügyi támogatások felhasználási módjának ellenőrzése, a törvény által előírt pénzügyi 

ellenőrző szervek hatáskörébe tartozik 

(8) A kiválasztási procedúrával kapcsolatos bármely közlés, kérelem, tájékoztató, megjegyzés 

a kérelmező által, írásban nyújtható be. Minden írásos dokumentumot, Kolozs megye, Bács 

település, Aleea Nufarului 1. sz.alatt található Bács Község Helyi Tanácsának Iktatójában, kell 

iktatni. 

(9) Jelen Szabályzatot a hatályos jogszabályok szerint kell kitölteni  

(10) A következő mellékletek a jelen szabályzathoz tartoznak. 

a) 1. sz.Melléklet – A vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem kapcsolódó 

mellékletekkel 

b) 2. sz.Melléklet – Pártatlansági nyilatkozat 

c) 3. sz. Melléklet – Saját felelősségi nyilatkozat 

d) 4. sz. Melléklet –Hozzájárulási nyilatkozat 

e) 5. sz. Melléklet – Vissza nem térítendő támogatási szerződés 

f) 6. sz. Melléklet- Tevékenységi beszámoló és pénzügyi beszámoló 

  



ROMÁNIA 

KOLOZS MEGYE 

BÁCS KÖZSÉG 

A kulturális programok,  

projektek és tevékenységek szervezésének, 

 Bács Község helyi költségvetéséből  

vissza nem térítendő anyagi támogatására 

 vonatkozó Szabályzatának  

1. sz. Melléklete 

 

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM  

 

1. Kérelmező 

Szervezet neve: 

Alapítás éve: 

Székhely: 

Utca: Sz. Tömbház Lépcsőház Ajtó 

Megye: Település: Irányítószám: 

Telefonszám: Fax: 

E-mail: Web: 

Szervezet képviselője: 

Név: 

Cím: 

Utca: Sz. Tömbház: Lépcsőház: Ajtó: 

Megye: Település: Irányítószám: 

Telefonszám: Fax: 

E-mail: Web: 

Projekt koordinátor: 

Név: 

Cím: 

Utca: Sz. Tömbház: Lépcsőház: Ajtó: 

Megye: Település: Irányítószám: 

Telefonszám: Fax: 

E-mail: Web: 

 

2. Projekt leírása 

 

2.1. A projekt főbb irányadói 

 

Cím: 



Helyszín: 

A projekt időtartama: 

A Kolozs megyei BÁCS KÖZSÉG-től igényelt összeg: 

RON A projekt összköltségének ……%-a 

Tartalom (Kérjük, foglalja össze maximum 10 mondatban a projekt tartalmát, 

melyben a projekt célja, a célcsoport és a főbb tevékenységek is szerepelnek): 

 

 

2.2 A projekt részletes bemutatása 

 

2.2.1. A projekt célja és célkitűzései (általános és különleges célkitűzések): 

 

2.2.2. Direkt és indirekt célcsoport (készítsen egy becslést a kedvezményezettek 

számáról): 

 

 

2.2.3. A tevékenységek részletes leírása (Adjon leírást a tervezett 

tevékenységekről, belefoglalva a címet és a tevékenységek részletes leírását) 

 

 

2.2.4. A projekt várt eredményei (mutassa be, maximum 1 oldalban, a projekt, 

célcsoportra tett, hatását és az Ön szervezeti egységére tett hatását): 

 

 

2.2.5. A projekt fenntarthatósága (Pénzügyi és intézményi szempontból. Max.10 

sor): 



 

 

3. Kérelmező leírása 

 

A szervezet tavalyi költségvetése: 

Jelenleg, melyek az Ön szervezeti egységének a főbb tevékenységi körei? 

 

Hasonló projektek levezetésében szerzett tapasztalat (Röviden mutasson be, az 

Ön szervezeti egysége által levezetett 3 projektet. Azon a területen, amelyre a 

projekt utal): 

 

Mutassa be a szervezete rendelkezésére álló eszközöket: 

 

 

Projekt koordinátor neve    Szervezet Elnöke (Igazgató) 

____________________________   ________________________ 

 

Aláírás__________________ ____   Aláírás__________________ 

Dátum____________________   Bélyegző 

 

Helység___________________ 

 

 

         Ellenjegyző: 

POLGÁRMESTER       TITKÁR 

Ing. MUREȘAN IOAN FLORIN     PRIPON IOAN 

[aláírás]        [aláírás]  



1. sz. Melléklet a Finanszírozási kérelemhez 

 

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KÖLTSÉGVETÉS 

 

Szervezet/jogi személy/természetes személy____________________________ 

Projekt__________________________________időpontja és 

helyszíne_____________________________________________________ 

 

Sorszám Mutatók megnevezése ÖSSZESEN MEGJEGYZÉSEK 

I. BEVÉTELEK-ÖSSZESEN, 

melyből: 

  

1. Kedvezményezett hozzájárulása 

(a+b+c+d) 
  

a) Saját hozzájárulás   

b) Adományok   

c) Szponzorizálás   

d) Egyéb források   

2. Vissza nem térítendő támogatás 

a helyi költségvetésből 

  

II. KIADÁSOK-ÖSSZESEN, 

MELYBŐL: 

  

1. Bérlések   

2. Honoráriumok/elsődleges 

alap/tanácsadás 

  

3. Szállítás   

4. Szállás   

5. Fogyóeszközök   

6. Étkezés   

7. Szolgáltatások   

8. Adminisztratív   

9. Nyomtatványok   

10. Reklám   

11 Egyéb kiadások (megjelölve, 

megnevezve) 

  

ÖSSZESEN 

% 

  



A kiadások részletezése a finanszírozási források kiadási kategóriánként történő 

kiemelésével.  

Sorszá

m 

Költségvetési 

kategória 

Finanszírozó 

hozzájárulás

a 

Kedvezményezett 

hozzájárulása 

Teljes 

költségveté

s Saját 

hozzájárulá

s 

Egyéb 

forráso

k 

1. Bérlések     

2. Honoráriumok/elsődle

-ges alap/tanácsadás 
    

3. Szállítás     

4. Szállás     

5. Fogyóeszközök     

6. Étkezés     

7. Szolgáltatások     

8. Adminisztratív     

9. Nyomtatványok     

10. Reklám     

11. Egyéb kiadások 

(megnevezett) 
    

ÖSSZESEN     

%     

Szervezet elnöke     Szervezet pénzügyi felelőse 

……………………………..    …………………………… 

(családnév, utónév és aláírás)    (családnév, utónév és aláírás) 

Dátum........................  Bélyegző 

 

         Ellenjegyző: 

POLGÁRMESTER       TITKÁR 

Ing.MUREȘAN IOAN FLORIN     PRIPON IOAN 

[aláírás]        [aláírás] 

 


