
 
 

Pályázati kiírás a Testvérvárosi Alapból történő támogatás elnyerésére 
2020 

 
Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati alapot hívott életre, annak érdekében, hogy 
segítse a város lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és az abban rejlő lehetőségeket 
mind jobban kihasználhassák és ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék. Éppen ezért 
Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt összesen 1.000.000 forintos 
keretösszeg felosztásával – a városban működő civil szervezeteknek és magánszemélyeknek 
egyaránt (elfogadott költségvetésből gazdálkodó intézmény, cég és önkormányzat nem pályázhat), 
olyan programok megvalósítására, melyeket a bevezetőben megjelölt cél érdekében szerveznek 
meg, és amennyiben tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja.  
 
1. A programok helyszíne egyaránt lehet Visegrád, Obergünzburg, Parajd, Lanciano. 
Minden civil szervezet, vagy magánszemély évente egyszer nyújthat be pályázatot pénzügyi, 
anyagi támogatás elnyerésére témakör megkötése nélkül. A pályázat keretein belül azonban 
támogatás nem kérhető szállásra és étkezésre. 
 
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14. (péntek) 12:00 óra 
 
3. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni: 
- A megvalósítandó program részletes tervét és indoklását 
- A megvalósítandó program részletes költségvetését 
- A megvalósításhoz kapcsolódó önrész mértékét és jellegét tételesen 
- A testvérvárosban működő partner szervezet vagy magánszemély közös rendezésre vonatkozó 
szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra lefordítva 
- A testvérvárosban működő partner szervezet vagy magánszemély vállalásait (szervezési, 
természetbeni vagy anyagi vállalás egyaránt lehet) tartalmazó levelét eredetiben, és magyarra 
lefordítva 
A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy a megvalósítandó programjaikat – amennyiben 
az lehetséges – a helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtábla stb.) 
meghirdetik, és nyilvánossá teszik. 
 
4. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport 
Bizottsága bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2020. augusztus 18-ig. A bizottság 
az igények elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos 
programrészek támogatásától eltekinteni. A támogatásban részesülő legkésőbb a támogatási 
szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a pályázat és a támogató döntés 
ismeretében mely programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett program a 
szerződés mellékletét képezi és az elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról kell 
beszámolni. A döntés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó köteles szerződést 
kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt 
automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli. 
 
5. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a programok tekintetében módosítás válik 
szükségesé, köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a szerződés módosítását 
kezdeményezni! 
 
6. A bizottság döntése alapján a támogatási szerződés megkötéséről a jegyző gondoskodik, a 
hivatal pénzügyi vezetője pedig azért felelős, hogy a megítélt támogatás a szerződésnek 
megfelelően kifizetésre kerüljön. 
 
7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig kell 
elszámolni a polgármesteri hivatalban.  



 
 
 
 
 
Az elszámolásnak két részből kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és egy pénzügyi 
beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell 
tartalmaznia. A pénzügyi beszámoló a törvényi elírásoknak megfelelően, az önkormányzat 
pénzügyi vezetője által kidolgozott formában kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban 
(elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra fordított támogatás felhasználását 
bizonyító számlák számát, és csatolni kell a támogatott nevére kiállított számlák másolatait is. 
 
A beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítéséhez, kérdés esetén szívesen nyújtunk segítséget. 
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és elszámolásokat ellenőrizze, 
amennyiben szükséges, az érintett szervezet bevonásával és kötelező adatszolgáltatása mellett. 
Amennyiben a teljes támogatás összegéről nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a 
fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a 
következő évi támogatásból kizárja magát a szervezet. 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 
 


