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Budakalászért Közalapítvány 2017. évi pályázata 
 

 

A Budakalászért Közalapítvány Kuratóriuma 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

budakalászi székhelyű egyesületek, szervezetek, intézmények részére 

 

1. A pályázat célja: azon helyi kezdeményezések és rendezvények, programok, kiadványok 

támogatása, amelyek a város történelmi, kulturális  és turisztikai értékeinek és hagyományainak 

megőrzését szolgálják, valamint azt bemutatják. 

 

Előnyt élveznek az alábbi pályázati programok: 

 a fiatalok számára szervezett közösségteremtő programok,  

 a város, az intézmények, egyházi és civil szervezetek értékeit bemutató kiadványok 

megjelentetése, 

 Budakalász helyi hagyományait bemutató, megőrző és terjesztő kezdeményezésekkel 

kapcsolatos programok. 

 

2. Pályázók köre: a pályázaton azok a budakalászi székhelyű és tevékenységüket a városban folytató 

budakalászi civil (egyesületek, alapítványok) és egyházi szervezetek, valamint intézmények, 

vehetnek részt, amelyeknek tevékenységi körük a pályázati céloknak megfelel.  

 

3. A pályázati keretösszeg: 1 500 000 Ft 

 

4. A pályázaton elnyerhető minimális összeg 100 000 Ft, maximális összeg 300 000 Ft. Minden 

pályázó egy pályázatot nyújthat be. Egyazon célcsoportot érintő szervezet és intézmény (pl: az 

óvoda és alapítványa) csak egy pályázatot nyújthat be.  

 

5. A pályázónak rendelkeznie kell saját forrásként (önrész): a pályázaton elnyert összeg 20%-ával. 

Sikeres pályázat esetén a támogatás felhasználását követően az önrész összegét és annak 

felhasználását számlákkal igazolni szükséges. 

 

6. A támogatott program megvalósításának ideje:  2017. június 01. napjától 2018. január 31-ig 

terjedő időszak. 

 

7. A benyújtott pályázati kérelemnek pontosan és konkrétan tartalmaznia kell a megvalósítandó 

célokat, annak teljes költségvetési tervét, az önrész mértékét és tartalmát, az igényelt támogatás 

mértékét, a megvalósítandó feladatokat, a résztvevők körét, a megvalósítás ütemtervét. 

 

8. A határidőn túl érkezett, hiányos, alakilag és formailag hibás, valótlan adatokat tartalmazó 

pályázatokat a pályázat kiírója nem fogadja el. Hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 

9. A 2017. évre kiírt pályázaton nem vehet részt az a pályázó, aki a Közalapítvány 2012-2016. évben 

nyújtott támogatásával határidőig nem számolt el.  
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10. A pályázatokat EGY példányban, az erre a célra közzé tett adatlapon, a szükséges mellékletekkel 

együtt 2017. június 20-ig kell a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán leadni, illetve legkésőbb 

ezen a napon postai úton elküldeni (2017. június 20-ai postabélyegzővel) a Budakalászért 

Közalapítvány címére (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.). A borítékra kérjük ráírni: „Budakalászért 

Közalapítvány 2017. évi pályázata” 

 

11. A pályázatok elbírálására várhatóan 2017. július 20. napjáig, a támogatási szerződések 

aláírására legkésőbb 2017. augusztus 04. napjáig, a támogatás folyósítására a szerződés aláírását 

követő 8 munkanapon belül kerül sor, a pályázó által megadott, a pályázati adatlapon feltüntetett 

számlaszámra.  

 

12. A „Budakalászért Közalapítvány 2017. évi pályázata” c. pályázati csomagot (felhívás, pályázati 

adatlap) a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet térítésmentesen átvenni, vagy a település 

honlapjáról (www.budakalasz.hu/BudakalászértKözalapítvány/BKA pályázati felhívás 2017) 

leölteni. A pályázat eredményéről elektronikus úton kapnak értesítést a pályázók, az adatlapon 

megadott e-mail címre. 

 

13. Sikeres pályázat esetén a pályázati támogatásként kapott összeg felhasználásáról a 

megvalósítástól számított 30 napon belül, de legkésőbb a támogatási megállapodásban 

meghatározott időpontig kell benyújtani az elszámolást a Kuratórium részére.  Az elszámolásnak 

tartalmaznia kell a hitelesített számla másolatokkal alátámasztott pénzügyi elszámolást és fotó 

dokumentációval mellékelt szakmai beszámolót, az e célra közzé tett elszámoló (A és B) lapon.  

 

14. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás alkalmas kell legyen a támogatás felhasználásának 

részletes ellenőrzésére. 

 

15. Az elszámolásnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázati elszámoló lapon (A) a számlák összegzését, 

b) szöveges beszámolót (B) a támogatott célról és a pályázati összeg felhasználásáról, a 

program megvalósításáról (legalább 1000 karakter), 

c) a megvalósult program költségvetését (B), 

d) a pályázó által hitelesített számlamásolatokat, a számlákon a támogatás jogcímének, és a 

támogatást felhasználó célcsoportnak, célfeladatnak a pontos megjelölésével, 

e) 100 000 Ft-nál kisebb összegű számla esetében megrendelőt, 100 000 Ft és 300 000 Ft 

összegű számla esetében szerződést kell kötelezettség vállalásként a számlához csatolni. 

f) program, rendezvény esetén az arról készült fotódokumentációt elektronikus adathordozón 

(CD/DVD), 

g) kiadványkészítés esetén az elkészült kiadvány 1-1 db példányát. 

 

A pénzügyi elszámolás részét képezik a záradékolt, aláírt, lepecsételt számlák *hiteles és **záradékolt 

másolatai is.  

 

http://www.budakalasz.hu/BudakalászértKözalapítvány/BKA%20pályázati%20felhívás%20201
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16. A Támogatott szerződésszegése – különösen a támogatás összegének a megállapodásban 

foglaltaktól eltérő felhasználása – esetén a Budakalászért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke 

jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely a támogatás összegének azonnali 

visszafizetését és az esetleges későbbi támogatási lehetőségekből való kizárást vonja maga után. 

 

 

17. A támogatás felhasználásáról készített és benyújtott pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló 

elfogadásáról/elutasításáról a Budakalászért Közalapítvány kuratóriuma dönt. Amennyiben a 

beszámoló elutasításra kerül, úgy az elkövetkezendő 5 évben a pályázó támogatásban nem 

részesülhet. 

 

18. A pályázati eljárással kapcsolatos további információ a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási 

időben személyesen, vagy a 06-26/340 266 telefonszámon kérhető. 

 

19. A pályázati eljárás eredményéről a pályázók elektronikus úton, az adatlapon megadott e-mail címre 

kapnak értesítést. 

 

 

Budakalász, 2017. május 31. 

Elekes Botond  

Budakalászért Közalapítvány  

Kuratóriumának Elnöke 

 


