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Nagyszombat Megye Önkormányzata (a továbbiakban csak „NMÖ“) participatív (részvételi) 
költségvetésének 2021. évi Alapelvei és 44/2018-as számú, költségvetési támogatások 
nyújtásáról szóló Általános Érvényű Rendelete (ÁÉR) VIII. fejezete alapján Felhívást tesz 
közzé participatív költségvetéséből támogatott projekt tervezetek benyújtására a 2021/2022-
es évben (a továbbiakban úgy is, mint „Felhívás“) és a következő feltételeket szabja meg:   
  
CÉLOK 

Az NMÖ Participatív Költségvetése (a továbbiakban csak „PK“) a megye lakossága polgári 
aktivitásainak támogatására és hiteles polgári és közösségi projektek megvalósítására irányul. 
Célja a nyilvánosság bekapcsolása a megyei önkormányzat döntési folyamataiba, megyei 
identitás kialakítása, továbbá a fenntartható társadalom és a közjó elérésére irányuló inkluzív 
(közösséget építő) megoldások koncepciójának támogatása.    
 
A projektnek a következő területek legalább egyikére kell irányulnia:   

a) közterületek újbóli életre keltésére (revitalizációjára),  

b) közösségek, szomszédsági kapcsolatok ösztönzésére és fejlesztésére,   

c) új közszolgáltatások kialakítására vagy meglévők elérhetőségének javítására.   

 

TÁMOGATOTT TERÜLETEK 

 

Az NMÖ PK által támogatott projektek számára a polgári közösségek életminőségének 
javítására irányuló valamennyi témakör engedélyezett. Például:   

- közösségek felvirágoztatására és az életkörnyezet javítására irányuló tevékenységek,   
- kulturális tevékenységet és testmozgást, informális oktatást, érdekköri és alkotói 

tevékenységeket segítő szabadidős tevékenységek, 
- közösségi infrastruktúra (pl. közterületek újbóli életre keltése, közösségi találkozóhelyek 

felújítása), 
- generációk közti különbségek eltörlése 
- egyéb. 

 
A projekt Nagyszombat megye területén megvalósuló beruházási vagy nem beruházás jellegű 

akció. Kizárásra kerülnek a kommersz szubjektumok, politikai pártok vagy mozgalmak 

termékeit, szolgáltatásait, tevékenységeit és álláspontjait, támogató projektek. A projekt nem 

tartalmazhatja pénzeszközök közvetlen adományozásának szándékát (pl. nyeremények, 

támogatások, ajándékok formájában).    

   

JOGOSULT ELŐTERJESZTŐK 

A projekt előterjesztője lehet polgári társulás vagy nonprofit szervezet. PR projekt előterjesztő 
lehet 18. életévét betöltött természetes személy vagy személyek csoportja is. Amennyiben az 
előterjesztő polgári társulás vagy nonprofit szervezet, a kérvényhez csatolni kell Utóbbiak 
esetében a projekthez csatolni kell: 

- a kérvényező bankszámla vezetését igazoló dokumentumot, 
- az ügyvezető megválasztását igazoló dokumentumot, 
- a társulás alapszabályát 
- a projekt megvalósítására szolgáló ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát 
- az előterjesztő ügyvezetőjének becsületbeli nyilatkozatát a következőkről:   

✓ nincs adóssága sem az NMÖ, sem a szlovák állam felé,   
✓ nincs fizetési hátraléka az egészségügyi-, szociális biztosítónál és nincs elmaradása 

az öregségi nyugdíjbiztosítás részleteit illetően, valamint az adóhivatallal szemben,    
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✓ a szervezet ellen nincs folyamatban és nem is kezdődött csődeljárás, valamint nem 
áll felszámolás alatt,   

✓ nincs ellene érvényben jogerősen elrendelt - támogatások, szubvenciók 
elfogadását, Európai Uniós alapok segítségét, támogatását - tiltó büntetés.   

FINANSZÍROZÁS   

Az NMÖ 2021/2022-es évi költségvetésében a PK céljaira elkülönített összeg nagysága 
250.000 €, amely az egyes járások között a Nagyszombat megyében állandó lakhellyel 
(Szlovákia Statisztikai Hivatala, 2017) rendelkező lakosság számának arányában kerül 
elosztásra a következők szerint:    

Nagyszombat 58 000 € 

Dunaszerdahely 54 000 € 

Galánta 42 000 € 

Pöstyén 28 000 € 

Szenice 27 000 € 

Szakolca 21 000 € 

Galgóc 20 000 € 

összesen: 250 000 € 

HARMONOGRAM 

A felhívás közzététele:  2021. 08. 31. 

Nyilvános találkozók (1. kör): információs találkozók 2021. 09.07.– 2021. 10.05. 

Deliberációs feltételek megállapítása    2021. 10. 18. 

Projektek benyújtása   2021. 10. 29. 

Nyilvános találkozók (2. kör): bemutató+ projektek deliberációja  2021.11. 29.– 2021.12. 17.  

Határozathozatal a projektekről   2021.12.20.– 2022. 01. 09.  

A határozathozatal eredményeinek közzététele   2022. 01. 17. 

Projektek megvalósítása    2022. 02. 01.– 2022. 11. 25. 

Projektek elszámolása  2022. 12. 05-ig 

A PROJEKTEK BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNY   

A beterjesztők a projektet az NMÖ PK formanyomtatványának kitöltésével nyújthatják be. A 
formanyomtatvány elektronikusan elérhető lesz a PK honlapján (www.tvorimekraj.sk).  
 
HATÁROZATHOZATAL  
 

1) A megye minden 15. életévét betöltött lakosa szavazhat, 
2) A szavazás időpontját a az NMÖ Hivatala teszi közzé a PK honlapján, 
3) A határozathozatal kétféle módon történik: 

 
a) elektronikus úton, online szavazással (50%-os súly) 
b) deliberációval (szakmai döntéssel) (50%-os súly) 
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4) A projektek támogatására – egyidejűleg legalább három projektre - a megye lakója 
elektronikusan, online szavazással szavaz a PK honlapján megtalálható 
formanyomtatvány segítségével. 
 

5) A deliberáció két részből áll: 
 

a) kritériumok kialakítása, amelyek alapján a delibratív fórum értékeli az egyes 
projekteket, e célból létrejön a deliberatív fórumok tagjainak nyilvános 
találkozója az MNÖ Hivatalában. 

b) a projektek értékelése a megállapított kritériumok alapján (nyilvános találkozók 
második fordulója a megye kiválasztott községeiben, A találkozók helyszínét és 
időpontját az összejövetel előtt legalább 10 nappal nyilvánosságra kell hozni.) 

 
6)  A deliberatív fórum az egyes járásokban öttagú, a tagokat az NMÖ Elnöke nevezi ki a 

következő kulcs szerint: 
 

a) egy megyei képviselő az érintett járásból, 
b) az NMÖ Hivatalának két alkalmazottja, 
c) a civil társadalom két képviselője. 

 
7) A deliberatív forum tagjának előre bejelentett hiányzása esetén a az NMÖ Elnöke 

póttag kinevezéséről dönthet.  
 
FELELŐS SZEMÉLY ELÉRHETŐSÉGEI  
 
 Mgr. Jakub Sejna 
 
sejna.jakub@trnava-vuc.sk 
 

033/5559250 

 
 PK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB FELTÉTELEI  
  
A PK projektjeinek felépítése és finanszírozása ezen Felhívás, az NMÖ participatív 
költségvetésének 202/2022 évi Alapelvei, az NMÖ 44/2018-as számú, költségvetési 
támogatások nyújtásáról szóló Általános Érvényű Rendelete (ÁÉR) VIII. fejezete 
rendelkezései, az NMÖ érvényes belső előírásai, esetenként az NMÖ megfelelő szerveinek 
határozata alapján történik.  
   
 
Nagyszombat, 2021. augusztus 9-én  

 

 

  Mgr. Jozef Viskupič, s.k.  

 Nagyszombat megye elnöke 
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