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Óbecse község összhangban Óbecse község 2022. évi költségvetésével (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 22/2021. szám) a 2022. évben a következő programok/projektumok 
megvalósítását tervezi  

 

1. NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK ÓBECSE KÖZSÉG 2022. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÉS A TÖRTÉNELMI 
VÍVMÁNYOK ÁPOLÁSA ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE TERÜLETÉN 
 
A pályázat célja:  pénzeszközök odaítélése egyesületek számára a kulturális örökség, 
történelmi vívmányok ápolására és kulturális programok szervezésére. 
Ki vehet részt a pályázaton:  Egyesületek 
A pályázat területe:  Művelődés 
Közvetlen felhasználók:  Általános populáció 
Nyilvános pályázat:  Pénzelésre 
A nyilvános pályázat kiírásának körülbeli időpontja:  Február 
A nyilvános pályázat kiírásának időpontja  / 
A kiválasztott programok és projektumok megvalósításának megkezdési 
körülbelüli időpontja:  Március 
A program befejezésének végső határideje:  2022. 12. 31. 
Az eszközök tervezett összege:  12.000.000,00 dinár 
A jóváhagyott programok és projektumok időtartama:  6-12 hónap 
Külön elvárások  / 
Meghatározott korlátozások  / 

 

2. NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK A 2022. ÉVI KÖZSÉGI 
KÖLTSÉGVETÉSBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE EGYÉB FELHASZNÁLÓK PROGRAMJAINAK 
PÉNZELÉSE TERÜLETÉN 
 
A pályázat célja:  Tevékenységek megvalósítására, amelyek a kormányzati, a nem 
kormányzati és a biznisz szektor közti együttműködés erősítésére vonatkoznak, az emberi és 
kisebbségjogok védelmére és ösztönzésére, ifjúsági programok és projektek, ökológia, a 
környezet és a polgárok egészségvédelme, a gazdasági tevékenységek ösztönzése és 
fejlesztése (idegenforgalom, mezőgazdaság, iparosság, régi és ritka mesterségek, 
szövetkezetiség stb.), a nyugdíjasszervezetek tevékenységei, a nemi egyenjogúság 
érvényesítése, nem formális oktatás szervezése és egyéb tartalmak, amelyek hozzájárulnak 
Óbecse község városfejlesztéséhez és a polgári aktivizmus érvényesítéséhez. 
Ki vehet részt a pályázaton:  Egyesületek 
A pályázat területe:  Nincs definiálva 
Közvetlen felhasználók:  Általános populáció 
Nyilvános pályázat:  Pénzelésre 
A nyilvános pályázat kiírásának körülbeli időpontja:  Február 
A nyilvános pályázat kiírásának időpontja  / 
A kiválasztott programok és projektumok megvalósításának megkezdési 
körülbelüli időpontja:  Március 
A program befejezésének végső határideje:  2022. 12. 31. 
Az eszközök tervezett összege:  2.000.000,00 dinár 
A jóváhagyott programok és projektumok időtartama:  6-12 hónap 
Külön elvárások  / 



 

Meghatározott korlátozások  / 

 

3. NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK A 2022. ÉVI KÖZSÉGI 
KÖLTSÉGVETÉSBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE AZ EGYESÜLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI 
PROGRAMJAI TERÜLETÉN 
 
A pályázat célja:  Kiírják a nyilvános pályázatot az egyesületek által megvalósított Óbecse 
község számára közérdekű programok ösztönzésére vagy a programok finanszírozásához 
szükséges hiányzó eszközrészekre – a szociális védelem (a hadirokkantak védelme, a 
rokkant személyek védelme, a gyermekek társadalmi gondviselése, az idősek segítése, 
egészségvédelem) területén. 
Ki vehet részt a pályázaton:  Egyesületek 
A pályázat területe:  Szociális védelem 
Közvetlen felhasználók:  Szülők nélküli gyerekek, egyedülálló szülők gyermekei, rokkant 
személyek, fejlődési rendellenességgel/invaliditással küszködő gyermeke és fiatalok, invalid 
szülők, harcosok, hadirokkantak, civil hadirokkantak, elesett harcosok családjai, általános 
populáció 
Nyilvános pályázat:  Pénzelésre 
A nyilvános pályázat kiírásának körülbeli időpontja:  Február 
A nyilvános pályázat kiírásának időpontja  / 
A kiválasztott programok és projektumok megvalósításának megkezdési 
körülbelüli időpontja:  Március 
A program befejezésének végső határideje:  2022. 12. 31. 
Az eszközök tervezett összege:  1.750.000,00 dinár 
A jóváhagyott programok és projektumok időtartama:  6-12 hónap 
Külön elvárások  / 
Meghatározott korlátozások  / 
 
4. NYILVÁNOS FELHÍVÁST 
a közérdek érvényesítéhez fűződő tömegtájékoztatási projektumoknak a 2022. évben 
Óbecse községben történő társfinanszírozására irányuló pályázatban való részvételhez 
 
A pályázat célja A pályázat célja az olyan közérdekű tömegtájékoztatási médiatartalmak 
gyártásának társfinanszírozása, amelyek hozzájárulnak Óbecse község minden lakosának, a 
nemzeti kisebbséghez tartozóknak, a fogyatékosoknak a hiteles, pártatlan, kellő idejű és 
átfogó tájékoztatásához, az emberi jogok és a demokrácia védelméhez és fejlesztéséhez, a 
jogállam és a szociális állam fejlesztéséhez, a szabad személyiségfejlődéshez, a gyermek- és 
ifjúságvédelem előmozdításához, a kulturális és alkotómunka fejlesztéséhez, az Óbecse 
község területén élő nemzeti kisebbségek kulturális és nyelvi identitásának megóvásához, az 
oktatási rendszer részét képező médiajártasságot is magában foglaló oktatás fejlesztéséhez, 
a tudomány, a sport és a testnevelés fejlesztéséhez, a környezetvédelemhez és az egészség 
védelméhez, az újságírói és a médiaprofesszionalizmus előmozdításához, amelyek 
hozzájárulnak a polgárok tájékoztatási szükségeleteinek és az élethez fűződő tartalmak iránti 
szükségleteik diszkriminációmentes kielégítéséhez. 
Ki vehet részt a pályázaton:  Médiagyesületek/médiaházak 
A pályázat területe:  Média/tájékoztatás 
Közvetlen felhasználók:  Általános populáció 
Nyilvános pályázat:  Pénzelésre 
A nyilvános pályázat kiírásának körülbeli időpontja:  Március 
A nyilvános pályázat kiírásának időpontja  / 
A kiválasztott programok és projektumok megvalósításának megkezdési 
körülbelüli időpontja:  Április 
A program befejezésének végső határideje:  2022. 12. 31. 
Az eszközök tervezett összege:  9.000.000,00 dinár 
A jóváhagyott programok és projektumok időtartama:  6-12 hónap 
Külön elvárások  / 
Meghatározott korlátozások  / 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

5. NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK A 2022. ÉVI KÖZSÉGI 
KÖLTSÉGVETÉSBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE A EGYESÜLETEK IFJÚSÁGPOLITIKAI PROGRAMJAI 
TERÜLETÉN 
 
A nyilvános pályázat célja:  Kiírják a nyilvános pályázatot az egyesületek által 
megvalósított Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére vagy a programok 
finanszírozásához szükséges hiányzó eszközrészekre – az ifjúságpolitika területén.  A 
nyilvános pályázat céljai a következők fejlesztése: a fiatalok tájékoztatása, a fiatalok 
művelődése és szabadideje, a fiatalok egészsége, a fiatalok biztonsága, a fiatalok oktatása, 
foglalkozás a fiatalok érzékeny csoportjaival. 
Ki vehet részt a pályázaton:  Egyesületek 
A pályázat területe:  Ifjúságpolitika 
Közvetlen felhasználók:  Fiatalok 
Nyilvános pályázat:  Pénzelésre 
A nyilvános pályázat kiírásának körülbeli időpontja:  Február 
A nyilvános pályázat kiírásának időpontja  / 
A kiválasztott programok és projektumok megvalósításának megkezdési 
körülbelüli időpontja:  Március 
A program befejezésének végső határideje:  2022. 12. 31. 
Az eszközök tervezett összege:  1.200.000,00 dinár 
A jóváhagyott programok és projektumok időtartama:  6-12 hónap 
Külön elvárások  / 
Meghatározott korlátozások  / 

 

 

6. NYILVÁNOS FELHÍVÁS a sport területén megvalósuló, polgárok igényeit és érdekekeit 
megvalósító programok jóváhagyására és pénzelésére Óbecse községben a 2022. évben 

A nyilvános felhívás célja:  a sport területén megvalósuló, polgárok igényeit és 
érdekekeit megvalósító programok kielígétése Óbecse község területén 
Ki vehet részt a pályázaton:  Sportgyesületek 
A pályázat területe:  Sport 
Közvetlen felhasználók:  Általános populáció 
Nyilvános pályázat:  Pénzelésre 
A nyilvános pályázat kiírásának körülbeli időpontja / A nyilvános pályázat 
kiírásának időpontja  / 
A kiválasztott programok és projektumok megvalósításának megkezdési 
körülbelüli időpontja:  Február/március 
A program befejezésének végső határideje:  2022. 12. 31. 
Az eszközök tervezett összege:  18.000.000,00 dinár 
A jóváhagyott programok és projektumok időtartama:  6-12 hónap 
Külön elvárások  / 
Meghatározott korlátozások  / 

 
 
 
 


