
 

 

KU2013/01 PÁLYÁZAT 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) szakértői 

testületének döntése alapján, nyílt pályázati felhívást hirdet az 1944-45-ös délvidéki atrocitások során 

kivégzettek, majd utólag háborús bűnössé nyilvánítottak leszármazottainak a rehabilitációs és a 

kárpótlási eljárások lefolytatásához, útiköltség támogatás formájában. 

2.      A pályázók köre 

Pályázatot nyújthatnak be azok szerbiai és magyarországi érintettek, akik hivatalos eljárást 

indítottak be, szüleik, nagyszüleik rehabilitálása ügyében, illetve azokat is támogatni kívánja, 

akik a sikeres rehabilitációt követően kárpótlási eljárást kezdeményeznek. 

3.      Pályázható támogatás 

3.1.  Jelen pályázati felhívás finanszírozása az Alapítvány részére 2012. évben, a Magyar 

Országgyűlés által nyújtott működési támogatás terhére történik, összesen 220.000 Ft értékben.  

3.2.    A pályázat személyi feltétele: magyar állampolgárság és magyar adóazonosító szám megléte 

3.3.    A pályázat menete: 

 A pályázat keretében a pályázó útiköltség térítésre pályázhat, a rehabilitációs és kárpótlási 

perek lefolytatásához. 

 A pályázat elnyeréshez szükséges a pályázó nyilatkozata a folyamatban lévő eljárás 

menetéről 

 Az 1-es számú adatlap kitöltése 

3.4.      A pályázat pénzügyi feltételei: 

 A pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, melyet utólagos 

elszámolással 

 havonta egyszer számolhat el a pályázó, havonta többszöri utazásra is. 

4.      A pályázat benyújtásának alaki és formai követelményei 

4.1.   A pályázat benyújtása kizárólag az Alapítvány  címére eljutatott elektronikus levél formájában 

lehetséges: keskenyut@magecon.hu  

4.2.   A pályázatnak a pályázat kiírójához történő végső beérkezési ideje 2013. március 12. 

(csütörtök), 24 óra.  

4.3.   A beérkező pályázatok elbírálását az Alapítvány szakértői testülete végzi el, az eredményről a 

nyertes pályázót elektronikus levél formájában értesíti a nyertes pályázókat 2013. március 16. 

24 óráig. Értékelhetetlen pályázatokat beadókat az Alapítvány külön nem értesíti. Érvényes 

pályázat hiánya esetén az Alapítvány új, más pályázatot írhat ki.  A pályázat eredményét és a 

pályázatra rendelkezésre álló összeg felhasználását az Alapítvány a honlapján folyamatosan 

közéteszi.  
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5.      Kötelezően benyújtandó pályázati dokumentumok 

 a kitöltött 1-es számú adatlap 

 a pályázó nyilatkozata a szerbiai bíróságon folyó kárpótlási v. rehabilitációs folyamatról, 

megjelölve a várható utazások indulási és célállomását, az utazások módját, előzetes 

költségbecsléssel, kapcsolatos iratok becsatolásával.    

 a támogatást elnyert pályázók utólagos, havi egyszer benyújtandó rövid, tényszerű úti 

beszámoló és útiköltség elszámolás (2. számú adatlap) alapján, banki átutalással kapják meg 

a támogatás összegét. 

6. A Keskenyúton Alapítvány KU2013/01. pályázata és az adatlapok letölthetők:  

http://keskenyut.hu/page/223/html/palyazatok.html címről  

6.1.. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázótól további információt és dokumentumok 

becsatolását kérje. 

6.2.   A pályázat benyújtása előtt felvilágosítás a keskenyut@magecon.hu címen kérhető. 

7.       Adatvédelmi hozzájárulás 

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának az 

Alapítvány internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez.  

Budapest, 2013. február 26. 

Cseresnyésné Kiss Magdolna 
kuratóriumi elnök 
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