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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet a megyében 2010-évi rendezvények 
támogatására.  
A pályázat célja kiemelkedı jelentıségő nemzetközi, országos, regionális, megyei, kistérségi és 
települési közösségi, kulturális, mővészeti, hagyományırzı rendezvények támogatása. 
 
Az igényelhetı pénzeszköz vissza nem térítendı támogatás, amely a teljes költség maximum 50 %-a 
lehet, de nem haladhatja meg rendezvényenként a 300.000 Ft-ot. A pályázat utófinanszírozású.  
 
Az elızetes számítások alapján a rendezvény kalkulált teljes költsége 800.000.- Ft, ebbıl a 
vendégmővészek fellépési díjának finanszírozásához 300.000.- Ft-ot a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyőlés által kiírt pályázaton kívánunk elnyerni. 
 
A pályázat benyújtásának határideje 2010. április 30., a támogatásokról a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyőlés elnöke 2010. május 30-ig dönt. 
 
A településünk immár hagyományként megrendezi a VIII. Falunapot 2010. augusztus 14. napán. Ez a 
rendezvény a pályázati kiírásban szereplı céloknak megfelel, ezért javaslom a Tisztelt Képviselı-
testületnek a pályázat benyújtását. 
 
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

    /2010. (……) ÖH 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiírt rendezvények 
támogatására 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzathoz a VIII. Felsılajosi Falunap rendezvény támogatására. 

2) A VIII. Felsılajosi Falunap rendezvénysorozat megszervezéséhez szükséges sajátforrás 
összege Felsılajos Község Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. 
(II.18.) rendelete 1. sz. mellékletében az önkormányzati igazgatás dologi kiadásai között 
szerepel.  

3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Csordás László 
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes 
pályázat esetén a Támogatási szerzıdés elıkészítéséhez szükséges dokumentumok 
beszerzésére, a Szerzıdés aláírására, és a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülı 
dokumentumok aláírására. 

 
Felsılajos, 2010. április 15. 
 

Csordás László  
            polgármester 


