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A Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat Közművelődési  Szakmai Tanácsadó és 

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél

Bács-Kiskun megyei monda- és mesemondó 

találkozó

A rendezvény szervezője a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat Közművelődési Intézete, együttműködve a 

Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodával 

és az Életfa Kulturális Alapítvánnyal.

Célunk, hogy elsősorban a térségben fellelhető monda- és 

mesevilág témaköre kerüljön bemutatásra, de 

természetesen más tájegység monda- és mesekincse is 

szerepelhet a jelentkezők előadásában.

A versenyt három kategóriában kívánjuk meghirdetni:

1.      ategória: általános iskola alsó tagozatos tanulói

2.      kategória: általános iskola felső tagozatos tanulói

3.      kategória: középiskolás diákok

A nevezés feltételei:

Minden pályázó egy szabadon választott monda vagy 

népmese elmondásával nevezhet, amelynek időtartama: 

legfeljebb 10 perc.

Iskolánként és kategóriánként max. 2 fő jelentkezését 

tudjuk fogadni.

Nevezési határidő : 2010. február 10.

A jelentkezési lapot személyesen, e-mailben vagy levélben 

kérjük eljuttatni a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Közművelődési Intézete címére:

6000 Kecskemét, Katona József tér 8.

E-mail cím: 

Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni 

kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

A rendezvény időpontja: 2010. február 19. (péntek) 9.00 

óra

A rendezvény helye: Kecel Városi Könyvtár és 

Művelődési Ház(6237 Kecel, Szabadság tér 17.)

A versenyzőket szakmai zsűri értékeli. Az első helyezettek 

– az értékes tárgyjutalmak mellett – tovább jutnak a IV. 

Dél-alföldi monda- és mesemondó területi versenyre, 

amely 2010. március 6-án kerül megrendezésre a Békés 

Városi Kulturális Központban.

Eredményes felkészülést kívánunk!

Bővebb információ: Bodor Anita (+36 30/587-0644; +36 

76/481-320) vagy 

Statisztikai adatszolgáltatás

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a KSH 

felhívására a 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján a 

kötelező statisztikai adatgyűjtés megkezdődött. A 

közművelődési terület Bács-Kiskun megyei 

adatszolgáltatását változatlanul intézményünk, a Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési 

Intézete koordinálja.

Hasonlóan a megelőző évekhez felkértük a települések 

jegyzőit, hogy amennyiben településükön alapfeladatként 

közművelődési tevékenységet folytató intézmény vagy 

társadalmi szervezet, gazdasági társaság, vállalkozás 

található, úgy figyelmeztessék azokat a statisztikai 

adatgyűjtés megkezdésére és arra, hogy az 

adatszolgáltatás elmulasztása szabálysértési eljárást 

vonhat maga után. A „nullás” adatszolgáltatás is a jelentési 

kötelezettség teljesítésének minősül. A település 

közművelődését segítő, pályázni szándékozó 

szervezeteket részére fontos információ továbbá, hogy a 

Nemzeti Kulturális Alap a pályázataihoz feltételként 

támasztja a statisztikai adatszolgáltatás teljesítését, és 

kötelező mellékletként írja elő az erről szóló igazolást.

A kulturális statisztikai adatgyűjtő rendszer már 2010. 

január 5-től működik, a 

 oldalról elérhető. 

Minden adatszolgáltatót arra kérünk, hogy az aktuális 

kötelező adatszolgáltatást ezen a rendszeren keresztül 

teljesítse. Indokolt esetben, ebben az évben még lehetőség 

van papíralapú statisztikai jelentésre. A papíralapú kérdőív 

és kitöltési útmutató a főoldalról regisztráció nélkül is 

letölthető, kinyomtatható. ...

folytatás a 8. oldalon

Kedves olvasóink!

Hírlevelünk jelen száma már csak elektronikus formában jelenik meg. 

Megtalálható lesz honlapunkon, valamint kedves partnereink számára e-mail-

ben is elküldjük. Kérjük, hogy jelezzék az alábbi címen, ha nem tartanak 

igény kiadványra:

Köszönettel: a szerkesztőség
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Bemutatjuk

Szűcs Károlyné

-Gyerekeknek vagy csak felnőtteknek tanít hímzést?

-A hímző szakkörben csak felnőtteknek, bár van két 

kislány, akik a magántanítványaim.

-Mi vonzza manapság az asszonyokat a hímzéshez?

-Itt egy nagyon összetartó közösség gyűlt össze. A 

könyvtárban tartjuk a szakköröket szerdánként kettőtől 

ötig, de rendszeresen tovább maradunk, mert annyira 

szeretik az asszonyok a hímzéseket. Az emberek szeretnek 

szépet, maradandót, egyedit alkotni, és nem mellesleg 

nagyon jó a társaság is.

-Milyen hímzéseket készítenek?

-Régi magyar motívumokat, nyugat-dunántúli 

motívumokat hímzünk.

-Valaki foglalkozik még ezzel önökön kívül az országban?

-Igen. Nagyon sokat, főleg Jánoshalma környékén. Ezen 

kívül még a jánoshalmi hímzéssel foglalkozunk sokat. 

Valamikor ezt már kisgyerekkorukban elkezdték a lányok, 

hogy az esküvőjükre minden ágynemű ki legyen hímezve. 

Én ezeket kezdtem el felkutatni, a régi motívumokat 

megismerni. 

-Ezek szerint ragaszkodnak a hagyományokhoz?

-Én nagyon, a tagok már nem mindig. Sajnos fiatalok 

nincsenek is közöttünk, ők sajnos a boltban megvettet 

többre becsülik.

-Ezek szerint önök használják is, amiket elkészítenek?

-Természetesen. Van olyan nagymama, aki az unokáinak 

készít rendszeresen, van, aki saját magának.

-Milyen használati tárgyakat készítenek?

-Legtöbbször terítőket, futókat.

-Esetleg ruhákat is?

-Azt sajnos nem. Pedig nagyon csodálatosakat lehetne 

készíteni. Csak nagyon nehéz lenne.

-Hogy érzi, mit ad a tagoknak a szakkör?

-Először is egy remek társaságot. Van egy csapat, akik már 

régóta együtt vannak, az újak jönnek-mennek, de ők 

mindig maradnak. 

-Milyen mértékben feltárt a jánoshalmi hímzés 

motívumkincse?

-Elég jó helyzetben vagyunk. Az én tanárom már gyűjtötte 

ezeket, de sajnos nem ösztönzött bennünket arra, hogy 

használjuk ezeket. Sajnos hamar meghalt, az új vezetőnk 

elcsábított Kecskemétre tanulni, és ott annyira 

megszerettem a hímzést, hogy azon a nyáron már részt  is 

vettem itt egy táborban, majd az országos táborban is. Ott 

tanultam, fejlődtem. Fontosnak tartom, hogy folyamatosan 

fejlődjünk. Most is feljárok a Hagyományok Házába 

kéthetenként, képezem magam, és továbbadom itt az 

asszonyoknak. Remélem, hamarosan lesz időm ruhákat is 

készíteni. És reménykedem benne, hogy ez a többiekre is 

„átragad”.

-Gondolom, nagyon nagy számú munka készül itt. Van 

helye otthon vagy elajándékozzák?

-Otthon is van helye, de el is ajándékozzuk. Van, aki 

szereti, van aki nem. Annak nagyon örülök, ha látom 

kirakva valahol, amit ajándékoztam. 

-Esetleg, lehet, hogy azért nem rakják ki, mert nem illik a 

berendezéshez?
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-Szerintem ez mindenhez illik. Rá kell vezetni az 

embereket, hogy ha ez t megfelelően alkalmazzák, 

bármilyen berendezéshez kirakható.

-Említette, hogy a fiatalokat nem érdekli a hímzés. Vajon 

miért lehet ez?

-Azért, mert az iskolában sem tanítják, nem csak a 

hímzést, de a népművészetről is alig hallanak a fiatalok.

-Nem lehet, hogy be kellene menni „közéjük” az iskolába? 

Próbálni megismertetni velük a hímzést?

-Valóban ez volna a megoldás. Nemrég volt a könyvtárban 

egy nagyinap. Harmadikos gyerekek jöttek hozzám, 

akiknek még tű sem volt a kezükben soha. Nem nagyon 

volt kedvük először hozzá fogni sem, de aztán annyira 

megjött a kedvük, olyan boldogan készítették a kis 

kalapokat, hogy öröm volt nézni. Közben érkeztek 

nagyobbak is, ott még a tanítónéni is beszállt a munkába. 

Akkor ajánlottam nekik, hogy akinek van kedve, jöjjön el 

hozzám, így lettek magántanítványaim. Remélem, hogy 

kedvet kapnak majd egymástól.

-Az aprólékos munkák már nem vonzzák a gyerekeket?

-Félnek tőle, pont azért, mert aprólékos, de ha belejönnek, 

nagy örömmel, szenvedéllyel csinálják.

-Ezt is kisgyerekkorban kell elkezdeni, mint sok más 

hasonló tevékenységet?

-Az volna jó. Én már négyéves koromban kötöttem. 

Horgolni magamtól tanultam, mert otthon mindig azt 

mondták nekem, hogy én balkezes vagyok, nem tudom 

megtanulni. Azóta sokszor olvastam róla, hogy a 

balkezesek művészi érzéke sokkal fejlettebb.

-A balkezesség nem akadályozta semmiben?

-Persze hogy nem. Én mindenki után ugyanúgy tudtam 

folytatni a munkát, nem lehetett észrevenni, hogy nem 

jobb kézzel varrok.

-Tervei a közeljövőre?

-Folytatni a hímzést és minél több fiatalnak megtanítani. 

-Köszönöm, hasonló kitartást a további munkához!

A jánoshalmi Díszítőművész Szakkör főbb kiállításai: 

Jánoshalma: Jánoshalmi Napok, Szüreti Napok, 

Könyvtári Napok, Zenta, Szenttamás, Temerin.

Szűcs Károlyné saját kézimukái a Nagykőrösi 

Múzeumban és a Kecskeméti Múzeumban voltak 

kiállítva.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek 

Támogatásának Kollégiuma pályázatot hirdet civil 

szervezetek működésének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-ORSZ-10)

Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának 

Kollégiuma megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 

2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv.), a Nemzeti Civil 

Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 

160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.) és a 

szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete, 

az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 

292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint 

a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet civil 

szervezetek működésének támogatására. Felhívjuk figyelmüket, hogy 

jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak 

módosulhatnak.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely 

letölthető a http://www.esza.hu oldalon a Dokumentumok menüpontot 

és a 2010-es évet választva, "Pályázati útmutató a 2010. évi NCA 

pályázatot benyújtó szervezetek számára" címen, vagy az EPER-ben a 

"Pályázati kategóriák" nézeten, a "Megtekintés és új pályázat 

beadása" gomb megnyomása után látható "Letölthető 

dokumentumok" fülön. 

1. A pályázat célja

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil 

szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és 

szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a 

törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti 

tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása. 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának 

Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 1 162 000 

000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil 

Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése 

alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

3. A támogatottak köre

3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 

2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az 

alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő 

tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

b) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény szerint 

országos hatókörrel működnek (létesítő okiratuk szerinti 

tevékenységüket legalább hét megyére és három régióra kiterjedő 

hatókörrel végzik), valamint

c) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben 

(EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.

A tevékenységét - önbevallás alapján - legalább 3 régióra és 7 

megyére kiterjedő hatókörrel végző civil szervezet csak az országos 

hatókörű szervezetek támogatási kollégiumához nyújthat be működési 

pályázatot, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig csak a székhelye 

szerint illetékes regionális kollégiumhoz!

3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:

a) pártok,

b) párt által alapított alapítványok,

c) párt részvételével létrehozott egyesületek,

d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti 

szervezetek,

e) biztosító egyesületek,

f) egyházak,

g) közalapítványok,

h) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági 

társaságok,

i) azok a civil szervezetek, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról 

szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a tárgyévben a 

költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek 

működési támogatásban az állami költségvetésből - kivéve, ha a 

támogatási szerződés alapján a nevesített támogatás kizárólag 

projekttámogatásra szól. E kivétel igazolására az e célra megkötött 

támogatási szerződésnek a szervezet képviselője által hitelesített 

másolatát a pályázathoz csatolni szükséges,

j) azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási 

rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat 

benyújtásának időpontjában.

3.3 Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek (kivéve a 

munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti 

szervezeteket), civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek jogi 

személyiséggel rendelkező tagszervezetei a saját működési területük 

szerint lehetnek az NCA kedvezményezettjei. A szövetség, 

ernyőszervezet, érdekképviselet, társulás és gyűjtőszervezet csak saját 

működéséhez, saját dolgozói létszámához és saját költségeihez mérten 

jogosult a székhelye szerinti kollégiumnál működési támogatásra. Ha 

a tagszervezet nem jogi személy, akkor működési támogatása 

szempontjából ahhoz a legközelebbi területi szervezeti egységéhez 

(városi, megyei, régiós, országos) tartozik, amely rendelkezik jogi 

személyiséggel. Ha egy, a fentiekben felsorolt jellegű szervezet 

működési támogatásra pályázik, akkor pályázatához mellékelnie kell a 

tagszervezetei listáját, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-

e. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14.§ (3) 

bekezdése értelmében az adózó költségvetési támogatást csak akkor 

igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal.

3.4 Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely

a) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a 

támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló 

szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő 

vagy valótlan adatot szolgáltatott, ilyen nyilatkozatot tett;

b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek 

felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, 

és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;

c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény megsértése miatt,

d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály 

alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;

e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban 

Knyt.) 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a 

Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen 

körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem 

kezdeményezi; 

(Az összeférhetetlenség és érintettség fogalmáról a pályázati útmutató 

4.7. pontjában adunk részletes tájékoztatást.)

f) szervezetnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 12. § (4) bekezdésében foglalt, 

valamint a társadalmi szervezetek és az alapítványok által igényelt, a 

program befejezéséhez kapcsolódó támogatások (ide nem értve a 

humán szolgáltatások nem állami fenntartói által igényelt 

támogatásokat) kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása 

van.
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3.5 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a 

megvalósítás módja vagy eredménye

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való 

felhívásnak minősül;

b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint 

más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek 

sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és 

a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke

4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 

2011. május 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez 

és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz 

beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre 

vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az 

elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás 

részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.

4.2. Egyéb feltételek:

a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, 

amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 7 millió Ft 

adható. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is 

megállapíthatja. 

b) A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 

18 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA 

pályázatok forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet működési 

támogatás. 

5. Támogatható kiadások

A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 

3.3. pontja tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során a három 

fősoron (A, B, C) felhasznált összeg lefelé korlátlan mértékben, 

felfelé legfeljebb 20%-kal térhet el a támogatási szerződésben 

jóváhagyottól, az ezt meghaladó eltérés minden esetben 

szerződésmódosítás köteles. A Kedvezményezett legkésőbb a 

támogatási szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a 

támogatási szerződés módosítását.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

6.1 A benyújtás módja:

A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem 

rendelkező pályázónak (papíros pályázat és elektronikus pályázat 

beadás esetén is) a http://www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell 

magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez 

rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). 

A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával 

kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1. pontja tartalmazza.

Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs 

Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát 

postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, 

legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási 

határideje napján kell benyújtani!

Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutatóban (útmutató 

4.3. pont) rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati 

programűrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően 

hiánytalanul, azaz az internetes pályázati programűrlap minden 

kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus 

becsatolásával kell benyújtani:

a. A létesítő okiratának oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató 

4.7. pontja) az EPER Dokumentum beküldő menüpontjában 

csatolhatja pályázatához.

Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA 

pályázaton már benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott 

melléklet hiánya vagy formai hibája volt, illetve annak 

adattartalmában nem történt változás, ezen dokumentum ismételt 

csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a 

pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)

b. Az előző évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális 

másolatát (pályázati útmutató 4.2. pontja) az EPER Dokumentum 

beküldő menüpontjában csatolhatja pályázatához.

Amennyiben már rendelkezésre áll a 2009. évi, akkor az, ennek 

hiányában a 2008. évi. 

A számviteli beszámoló egyszerű másolatát (fénymásolat) minden 

naptári évben egyszer, legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási 

határidejéig kell megküldeni. Amennyiben a pályázó számviteli 

beszámolójának egyszerű másolatát 2010-ben NCA pályázaton már 

benyújtotta és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy 

formai hibája volt, ezen dokumentum ismételt beküldése nem 

szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati 

programűrlapon nyilatkozni kell!)

c. A pályázóval működési feltételeket közösen biztosító 

szervezetekkel kötött megállapodások (ha van ilyen).

d. Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások 

és szakmai gyűjtőszervezetek esetén a tagszervezetek listája, 

mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e (az NCA Tanács I. 

számú támogatási elve alapján).

e. Azon civil szervezetek esetében, amelyek a Nemzeti Civil 

Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint 

a 2010. évben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve 

részesülnek támogatásban az állami költségvetésből, az e célra 

megkötött támogatási szerződésnek a szervezet képviselője által 

hitelesített másolata.

Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni 

f. Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet 

képviselője által aláírt egy eredeti példányát.

Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott 

naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.

Fontos! A postán benyújtott Regisztrációs Nyilatkozat esetén az 

elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe! 

6.2. Beadási határidő: 2010. február hó 18. nap 24.00 

óra

Határidőben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a 

részletes pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.

6.3. A beadás helye

6.3.1. A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell 

beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság

1590 Budapest, Pf. 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 

óráig az alábbi címen:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság

1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület, II. emelet

Csak az ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott 

dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

6.4. Részletes pályázati anyagok beszerzése

A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a 

, valamint a http://www.esza.hu honlapokról, 

illetve az ESZA Nonprofit Kft. kérés esetén postai úton is eljuttatja az 

érdeklődő civil szervezetek számára.

A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra 

között az ESZA Nonprofit Kft. székhelyén, valamint a megyei civil 

szolgáltató központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az 

útmutató 1.5. pontjában).

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-

15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es 

telefonszámon, valamint az e-mailcímen is kaphatnak.

Teljes pályázati kiírás: 

.
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A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népművészeti Szakmai Kollégium a 

népművészet hagyományainak ápolása, illetve 

annak megismertetése céljából pályázatot hirdet. 

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó 

népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű 

táborainak, továbbképzéseinek megvalósítására. 

A pályázat megvalósításának határideje: 2010. április 1-jétől 

2010. december 31-ig. 

Egy adatlapon egy pályázati témára lehet pályázni! 

Altéma kódszáma: 1904

Pályázhatnak:

1. a népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai 

társadalmi szervezetek és intézmények (Martin György 

Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, 

Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Muharay 

Elemér Népművészeti Szövetség, Hagyományok Háza, 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Magyarországi 

Folklórfesztiválok Szövetsége),

2. a népművészettel foglalkozó regionális és megyei hatókörű 

szakmai társadalmi szervezetek és intézmények, 

3. az 1. és 2. pontba nem sorolható, népművészettel foglalkozó 

egyéb magyarországi és határon túli egyesületek, alapítványok, 

civil szervezetek és intézmények, akiknek pályázatukhoz 

mellékelniük kell az 1. pontban felsorolt országos hatókörű 

szakmai, társadalmi szervezetek egyikének véleményét a 

megvalósítani kívánt program tervezetéről. Ennek hiányában a 

pályázat érvénytelen! 

Magánszemély nem pályázhat.

Felosztható összeg: 40 millió Ft 

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja: 

- megbízási díjak (előadók, oktatók, szervezők, technikai 

szolgáltatók) - járulékok nélkül,

- tiszteletdíj számlás kifizetése (előadók, oktatók, szervezők, 

technikai szolgáltatók), 

- utazási költség,

- bérleti díj,

- szállásköltség,

- szállítási költség,

- csoportos étkeztetés - az igényelt össztámogatás maximum 

10%-a kérhető erre a jogcímre, 

- szakmai anyagköltség,

- reklám- és propagandaköltség.

A pályázathoz mellékelni kell a tábor, továbbképzés részletes 

szakmai programját, ezen belül: 

- a szakmai közreműködők és az előadók felsorolását,

- a résztvevők tervezett számát,

- az eseményen résztvevők célcsoportját,

- a részletes költségvetést, 

- a pályázó társadalmi szervezet vagy intézmény hatókörére 

vonatkozó nyilatkozatot,

- a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását (önrész 

nyilatkozatot).

A kollégium bírálati szempontjai: 

- a pályázat szakmai tartalma,

- a benyújtott költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 

10%-os önrésszel (saját erővel) rendelkezniük kell!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett 

feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat 

érvénytelen! 

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás 

arányában.

Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült 

fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény 

sajtóban megjelent írásainak másolatát.

2. Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására

A pályázat megvalósításának határideje: 2010. december 31. 

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be olyan 

táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül 

legkevesebb 8 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel 

kerülnek megrendezésre.

Altéma kódszáma: 1908

Pályázhatnak: 

- hazai és határainkon túli közművelődési intézmények és civil 

szervezetek, 

- vagy azok a pályázók, akik a Táncház Egyesület ajánlásával 

rendelkeznek.

Felosztható összeg: 15 millió Ft A kollégium az alábbi 

költségjogcímeket támogatja: megbízási díjak (előadók, oktatók, 

technikai szolgáltatók) - járulékok nélkül, tiszteletdíj számlás 

kifizetése (előadók, oktatók, technikai szolgáltatók), 

- utazási költség,

- szállásköltség,

- szállítási költség,

- reklám- és propagandaköltség.

A pályázathoz mellékelni kell: 

- részletes költségvetést,

- a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását (önrész 

nyilatkozatot),

- a részletes szakmai programot, ezen belül:

- a zenei, táncos szakmai közreműködők felsorolását,

- a résztvevők várható számát.

A kollégium bírálati szempontjai: 

- a pályázat szakmai programjának minősége,

- a költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 

10%-os önrésszel (saját erővel) rendelkezniük kell!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett 

feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat 

érvénytelen! 

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás 

arányában.

Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült 

fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény 

sajtóban megjelent írásainak másolatát. 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől 

eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia 

kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörében dönt. Ha a 

pályázó az indoklást elmulasztja, a kollégium a kért jogcímet 

nem fogadja el.

Pályázatot benyújtani csak az NKA portálján található pályázati 

adatlapon lehet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a http://www.nka.hu portál 

("pályáztatás" cím alatt található) "pályázati adatlap kitöltése" 

címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a 

"pályáztatás" cím alatt található az "aktuális pályázati 

felhívások" címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem 

használható.)

A pályázat 2010. február 1-jéig beérkezően 

nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának 

postacímére (H - 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Teljes pályázati kiírás: 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága 

ügyfélszolgálatától kérhető (327-4444, 327-4445 

telefonszámokon)

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig; pénteken 

8.30-13 óráig.
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"Profi nonprofitok" - Pályázati kiírás

TÁMOP 553-08/01-2008-0006

Támogatott Szervezetfejlesztési program civil szervezetek számára

A NIOK Alapítvány (partnerségben az Ifjúsági Koordinációs és 

Szolgáltató Egyesülettel, a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődéséért 

Egyesülettel valamint a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos 

Szövetségével) - az Európai Unió Társadalmi Megújulás Operatív 

Programja keretében - meghirdeti a "Profi Nonprofitok" pályázat 

második kiírását a fővárosban bejegyzett helyi, regionális és országos 

civil szervezetek számára komplex szervezetfejlesztő programban 

való részvételre, fejlesztő szolgáltatások igénybevételére.

A pályázatra azon civil szervezetek jelentkezését várjuk, melyek az 

első kiíráskor nem tudtak élni a pályázási lehetőséggel. Nem 

pályázhatnak azok a szervezetek, amelyek az első kiírásra beadták a 

pályázatukat.

A szolgáltatás létrejöttének az a tapasztalat szolgál alapul, hogy sok 

civil szervezetnél valós igény van működésük rendbetételére, 

problémáik kibontására és azok közös megoldására, emberi és 

szakmai elakadások feloldására. A szervezetek nagy részének 

nincsen saját forrása komplex fejlesztő folyamat finanszírozására. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 553-as konstrukciója 

lehetővé teszi a fővárosban és a megyékben működő szervezetek 

támogatott szervezetfejlesztését.

A fővárosban jellemzően 6-11 napos, szervezetre szabott fejlesztési 

folyamatokra és ezt kiegészítő tréningeken való részvételre lehet 

pályázni, melyet a NIOK Alapítvány és három szakmai partnere 

valósít meg.

A szervezetfejlesztés keretében megvalósuló program formája az 

adott szervezettől függően lehet tréning, coaching, tanácsadás, 

facilitálás, közös fejlesztő folyamat (projekt, alaptevékenység, 

szervezet), vagy akár mediáció, szupervízió is.

A pályázat keretében a fejlesztő szakemberek munkadíját 

támogatjuk, amennyiben a program megvalósulásához egyéb forrás 

biztosítása szükséges az a fejlesztésben résztvevő szervezet köteles 

biztosítani (terem, ellátás, munkatársak munkaideje). A nyertes 

pályázók anyagi támogatásban nem részesülnek.

A fejlesztésben résztvevő szervezetek számára 2010 elején több 

tematikus tréningen biztosítjuk az ingyenes részvétel lehetőségét; 

leginkább olyan tematikus képzéseket javaslunk majd, melyek 

illeszkednek a fejlesztési tervben megfogalmazott elképzelésekhez.

A programban a szervezetfejlesztés két körös, azaz a kiválasztás után 

a szervezetek egy része 

2009 szeptembere és 2010 januárja között, más részük

2010 márciusa és 2010 júliusa között vehetik igénybe a 

szervezetfejlesztési napokat.

A támogatás mértéke

Az egy pályázó által elnyerhető maximális fejlesztő szolgáltatás piaci 

értéke: 1 500 000 Ft 

Az egy pályázó által elnyerhető fejlesztő szolgáltatás átlagos ideje: 7-

8 fejlesztési nap és igény szerinti tréningnapok 

A támogatott szervezetek várható száma: 32 szervezet

Tapasztalatunk azt mutatja, hogy nagyobb elköteleződés születik a 

változás iránt, ha a résztvevő szervezetek idejük mellett további saját 

forrást is szentelnek a fejlesztési programnak. Célunk, hogy a saját 

anyagi áldozat elősegítse a szervezetek "tudatos megrendelőként" 

való működését, amely bennünk is megerősíti a változásokért való 

felelősségvállalást.

Ezért előnyt élveznek azok a szervezetek, amelyek vállalják, hogy 

erejükhöz mérten saját forrással bővítik a pályázati összegként 

rendelkezésre álló fejlesztési keretet.

A pályázati adatlapon kérjük jelezzék, hogy milyen saját forrással 

(pénzbeli és tárgyi esetleg szolgáltatás) tudnak hozzájárulni a 

fejlesztés sikerességéhez.

Kinek szól ez a felhívás?

Olyan civil szervezeteket várunk a programban való részvételre, akik 

egy lépést hátra lépve készek rátekinteni saját magukra, és készek 

időt és energiát áldozni azért, hogy projektjük, alaptevékenységük, 

szervezetük jobban működjön.

Pályázatot nyújthatnak be a fővárosban bejegyzett civil szervezetek, 

egyesületek, alapítványok. 

Nem nyújthatnak be pályázatot:

- a pártok;

- közalapítványok

- a munkaadói és munkavállalói érdekképviselet szervezetek;

- közhasznú társaságok, nonprofit kft.-k

- egyházak

Hogyan lehet jelentkezni?

A programra való jelentkezés módja: Pályázati adatlap géppel vagy 

kézzel való kitöltése és a kötelező mellékletek 2010. január 29-éig 

történő megküldése. A pályázatot papír alapon és elektronikusan is be 

lehet nyújtani.

A pályázati adatlapon kell majd kifejteni azokat az igényeket, 

melyeket a fejlesztést kérő szervezet fogalmaz meg.

Példák a teljesség igénye nélkül: az értékelési rendszer kidolgozása a 

szervezetben, munkahatékonyság-időgazdálkodás fejlesztése, 

csapatépítés, szolgáltatásfejlesztési terv elkészítése, stratégiai 

tervezés, pénzügyi menedzsment és forrásteremtés fejlesztése, 

konfliktuskezelés szervezeten belül, vezetői tanácsadás, 

projekttervezési folyamat facilitálása, motivációs rendszer fejlesztése, 

stb. Természetesen a felsoroltaktól eltérő igények is lehetnek.

A programban való részvétel feltételei:

- a pályázó szervezet biztosít egy fő kapcsolattartót, aki az 

előmonitoring fázisban, illetve a program időtartama alatt a 

szervezési feladatokban elérhető és rendelkezésre áll, 

- a pályázó szervezet vállalja, hogy a közösen meghatározott 

fejlesztéshez szükséges időtartamra az érintett munkatársait 

felszabadítja a közös munkában való részvételre,

- a pályázati programja tartalmaz az eredménynek szakmai 

fenntarthatóságára vonatkozó programelemet.

A pályázati programnak 2009 szeptembere és 2010 januárja között 

vagy 2010 márciusa és 2010 júliusa között kell megvalósulnia.

Postacím: NIOK Alapítvány, 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV./3.

Fontos! Az elbíráláskor a postára adás időpontját vesszük figyelembe. 

A határidő után postára adott pályázatok automatikusan elutasításra 

kerülnek.

Email cím: 

Fontos! Az e-mailben beadott pályázati anyagok kapcsán a 

mellékleteket és az aláírt lepecsételt pályázati adatlapot szkennelve 

kérjük elküldeni. Az anyag megérkezéséről a pályázó rövid írásos 

visszaigazolást kap a beérkezést követően.

A pályázatok beérkezési határideje egységesen 2010. január 

29.

A pályázattal és a programmal kapcsolatosan további információ: 

Pikó Zsuzsanna

E-mail: 

Telefon: 06-1-315-3151

Civil Szolgáltató Központ

1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV./3.

Teljes pályázati kiírás: 



Hírek, aktualitások

Hírlevél

A Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa

Készült 500 példányban, Tiszakécskén, a Nyomtató Kkt. nyomdájában.

Felelős kiadó: Imre Károly igazgató

Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László

Interjú, lektorálás: Kullai Anikó

Megrendelhető az intézet címén: 6000 Kecskemét Katona József tér 8. Tel/fax: 76/481-320

e-mail: hirlevel@bacskultura.koznet.hu

honlap: www.bacskultura.hu

statisztikai adatszolgáltatás; folytatás az első oldalról

Kérjük a hivatalok segítségét, hogy azok részére, akik 

semmilyen módon nem tudják elérni az elektronikus 

rendszert, nyomtassák ki a statisztikai jelentőlapot és a 

kitöltési útmutatót.

A papír alapú jelentések beküldésének határideje: 

2010. február 19. 

Az elektronikus jelentések határideje: 2010. március 1. 

Az elektronikus adatszolgáltatás esetén elegendő a 

programból kinyomtatott szállítólevél. A szállítólevelek 

egy-egy példányát vezetői aláírással hitelesítve kérjük 

megküldeni intézményünknek.

Postacím: BKMÖ Közművelődési Intézete, 6000 

Kecskemét, Katona József tér 8.

Intézetünk a papír alapú és az elektronikus úton való 

adatszolgáltatás segítése céljából az érintettek részére 

munkaidőben konzultációs lehetőséget biztosít a 76/481-

320-as, a 30/58-70-644-es telefonszámon, vagy a 

rendezveny@bacskultura.koznet.hu e-mail címen, illetőleg 

személyes megkereséskor a Kecskemét, Katona József tér 

8. szám alatti I. emelet 1. számú irodahelyiségében.

Azoknak a szervezeteknek, akik az előző évben is 

elektronikusan szolgáltattak adatokat, nem kell újra 

regisztrálniuk, az előző évben rögzített e-mail címmel és 

jelszóval be tudnak lépni a rendszerbe. Ha az 

adatszolgáltató véletlenül nem emlékezne a jelszóra, a 

főoldalon az „elfelejtett jelszó” gombra kattintva kérhet 

újat. Regisztrálniuk csak azoknak a kitöltőknek kell, akik 

korábban ezt nem tették meg. Az új adatszolgáltatók 

regisztrációját intézményünknek kell jóváhagynia, csak 

ezt követően kezdődhet meg az adatlap kitöltése. Az előző 

évben is elektronikus úton jelentők alapadatai 

megtalálhatók a rendszerben, az „intézménykereső” 

segítségével ki kell választani az intézményt/szervezetet és 

megkezdhető a jelentés. Az adatszolgáltató alapadatait 

nem kell újra rögzíteni, módosítást csak változás esetén 

végezzenek. Kérünk minden adatszolgáltatót, hogy mielőtt 

az alapadatokat módosítanák, győződjenek meg róla, hogy 

biztosan a keresett szervezet adatlapját nyitották-e meg. 

(Pl.: Petőfi Sándor Művelődési Ház több is van a 

megyében, még több az országban. Az intézmény nevén 

túl javasoljuk a település azonosítását is.)

Intézetünk az „Építő közösségek Bács-Kiskun 

megye három kistérségének 15 településén” című 

pályázatunk keretében és finanszírozásában 

ingyenes KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER I. 

kulturális menedzser szakképzést indít

A képzés országos képzési jegyzékben szereplő adatai:

1. A szakképesítés azonosító száma: 61 345 01

2. A szakképesítés megnevezése: Közművelődési 

szakember I.

3.Elágazások

Azonosítószám: 61 345 01 0010 61 01

Megnevezés: Közművelődési menedzser

Azonosítószám: 61 345 01 0010 61 02

Megnevezés: Kulturális menedzser

4. Képzés maximális időtartama: 400 óra

5. Elmélet aránya: 60%     240 óra;

Gyakorlat aránya: 40% 160 óra

A tervezett képzési idő 400 óra, melyből 160 óra szakmai 

gyakorlatot kell teljesítenie a hallgatónak.

A képzés módszerei: Csoportos képzés, melyre heti egy 

alkalommal kerül sor. Maximum létszám: 20 fő

A képzés helyszíne: 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. 

I. emelet 4-es terem

Képzés kezdési időpontja: 2010. február 23. KEDD 9.00 

ÓRA 

Befejezés várható időpontja: 2011. február

A képzés díja: A képzés INGYENES tíz főig (TAMOP 

–3.2.3-08/2-2009-0053 sz. pályázatból finanszírozva) Tíz 

főtől 210.000.-Ft. Ezen felül minden jelentkező számára 

30.000.-Ft vizsgadíj. További tájékoztatást illetve 

jelentkezési lapot az ügyfélszolgálaton kérhet Haskó 

Renáta képzési felelőstől az alábbi címen:

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési 

Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, 6000 

Kecskemét, Katona József tér 8. Tel./fax: 76/481-320; e-

mail: 




