Pályázati kiírás
Helyi védett értékek megóvásának 2021. évi támogatására
Pogány Községi Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Pogányban a helyi védelem
alatt álló ingatlanok karbantartási, felújítási munkálatokra.
I.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a helyi ingatlanokra támogatás nyújtható:
A védett érték tulajdonosának a szokásos karbantartási feladatokon túlmutató, a védettséggel
összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához. Támogatás
csak a védett érték közterületről látható elemeire adható.
II.

Pályázhatnak:

Azok a helyi ingatlannal rendelkező tulajdonok, akiknek az ingatlanja a Pogány Község
településképi védelméről szóló önkormányzati rendeletben felvételre kerültek és a
rendelkezéseknek megfelelnek.
Egyéb jogosultsági feltételek: azok pályázhatnak, akik
• az elmúlt három évben ilyen jogcímen támogatásba nem részesültek, illetve az utolsó
támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és határidőre
elszámolt;
• nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása, sem lejárt hatályú vagy lejárt
esedékességű köztartozása.
III.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot az önkormányzati rendeletben lévő 4. mellékletet kell papír alapon benyújtani,
Pogány Községi Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címezve személyesen, vagy postai
küldeményként.
A pályázati adatlap beszerezhető a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Pogányi
Kirendeltségén, valamint letölthető a www.pogany.hu internetes honlapról. A kitöltendő
mellékleteket lehetőleg gépi úton kérjük kitölteni.
A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek! Hiánypótlási
lehetőséget az önkormányzat a határidőben beadott pályázatok esetében egyszer biztosít!
IV.

Kötelező mellékletek:

a) Pályázati adatlap (Településképi Rendelet 4. melléklet);

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. április 30. (péntek) 14:00

V.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Pogány Községi Önkormányzatának Képviselő-testület a pályázati
benyújtási határidőt követő soron következő testületi ülésen dönt, de legkésőbb 2021.05.15.-ig
az Önkormányzati rendelete1 alapján.
VI.

A pályázati támogatás igénybevétele:

Amennyiben a pályázó támogatásban részesül, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a
támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.
A támogatási összeg a 2021. január 1. és 2021. december 31. között keletkezett és kiegyenlített
számlák, fizetési kötelezettségek elszámolásához használható fel.
VII.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az
irányadók.
A Támogatott a támogatás felhasználásáról elszámolást köteles adni a támogatási szerződésben
megjelölt módon és határidőig, melyet Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenőriz.
A támogatás elszámolásának végső határideje 2022. január 31.
Pogány, 2021. április 09.
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Pogány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2018. (VII.9.) önkormányzati rendelete
Pogány Község településképi védelméről

