
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  8/2011
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március
31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a 2011. évi önkormányzati pályázatok kiírására

A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

108/2011.(III.31.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi
kisebbségi önkormányzatok részére 2011. évi programjaik,
rendezvényeik szervezésének, megrendezésének támogatására
„KISEBBSÉGEK 2011.” címmel pályázatot hirdet. A pályázati
felhívást és a pályázati adatlapot a határozat mellékletével megegyező
formában és tartalommal fogadja el.

Határidő: a pályázati felhívás közzététele azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                        jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

Melléklet csatolva.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. évi költségvetési rendeletében

a helyi KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK támogatására

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
pályázatot hirdet

1. A pályázat célja, a helyi kisebbségek történelmi hagyományaik, anyanyelvük
ápolása, fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése, gyarapítása. Céljaik
megvalósítása érdekében rendezvények, közösségi programok, táborok,
kiadványok, tanfolyamok és továbbképzések költségeinek támogatása. Más
pályázati lehetőségekhez pályázati önrész biztosítása.

2. A pályázatokra rendelkezésre álló keretösszeg: 600.000 Ft

3. A pályázók köre: a pályázaton azok a budakalászi kisebbségi önkormányzatok
vehetnek részt, akik aktívan közreműködnek és részt vállalnak a pályázati
kiírásban megfogalmazott célok megvalósításában.

4. A pályázónak önrésszel nem kell rendelkeznie.

5. A pályázatokat EGY példányban a Polgármesteri Hivatalban igényelhető
adatlapon, a szükséges mellékletekkel együtt 2011. április 29. 11.00 óráig kell a
Hivatal iktatójába leadni, illetve legkésőbb ezen a napon postai úton beküldeni.

6. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt pályázatra
benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a pontos és konkrét megvalósítandó
célokat, annak teljes költségvetési tervét, a résztvevők körét, a megvalósítás
ütemtervét.

7. A pályázati kérelemhez kötelező mellékletként csatolni kell:
 A mellékelt nyilatkozatot a pályázó által cégszerűen aláírva.

8. A határidőn túl érkezett, hiányos, formailag hibás, valótlan adatokat
tartalmazó pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Hiánypótlásra a
pályázót nem szólítjuk fel!



9. A pályázatok elbírálására 2011. május 25-ig, a támogatási szerződések
aláírására 2011. június 20-ig kerül sor.

10.A pályázaton nyert összeg a támogatásban részesült kisebbségi önkormányzat
költségvetésébe kerül beépítésre.

11.A támogatás felhasználásának időtartama: a 2011. év

12.Pályázati csomag (pályázati kiírás, pályázati adatlap, nyilatkozat, elszámoló lap
A-B) térítésmentesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal (Budakalász, Petőfi tér
1.) ügyfélszolgálatánál, valamint letölthetők a www.budakalasz.hu honlapról.

13.Elszámolni a pályázati támogatásként kapott összeggel a megvalósítást követő
30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 31-ig a kiadott elszámoló (A és B)
lapon kell. Kizárólag 2011. évben és 2011. évi teljesítéssel kiállított számla
használható fel az elszámoláshoz. Konkrét programok, események, rendezvények
esetében a számla teljesítésének dátuma a megpályázott projekt dátumára vagy az
azt megelőző előkészületi időszakra szólhat.

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
a) a számlák összegzését a pályázati elszámoló lapon (A),
b) szöveges beszámolót (B) a támogatott cél megvalósításáról, a pályázati összeg

felhasználásáról,
c) a pályázó által hitelesített számlamásolatokat,
d) program, rendezvény esetén az arról készült fotódokumentációt elektronikus

adathordozón (cd/dvd),
e) kiadványkészítés esetén az elkészült kiadvány 2 példányát,
f) tábor program esetén a résztvevők aláírásával ellátott jelenléti ívet (kiskorú

résztvevő esetén szülői igazoló aláírás is szükséges)

14.A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási
személyesen, vagy telefonon a 06-26/343-363/133. melléken Benkó Attila
kommunikációs és közművelődési referenstől kérhető.

Budakalász, 2011. április 1.

Rogán László
 Polgármester

        Budakalász Város Önkormányzata



Budakalász Város

Polgármesteri Hivatal
     Iktatószám: (Polgármesteri Hivatal tölti ki)
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KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI ADATLAP

I. Helyi kisebbségek történelmi hagyományainak; anyanyelvük ápolásának,
fejlesztésének; tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzésének, gyarapításának,

rendezvények, kiadványok, továbbképzések támogatására

1. Pályázó kisebbségi önkormányzat adatai
Pályázó kisebbségi önkormányzat neve: Cím:

Telefon:
E-mail:

Pályázó kisebbségi önkormányzat vezetője: Cím:
Telefon:
E-mail:

Kapcsolattartó, a pályázatért felelős neve: Cím:
Telefon:
E-mail:

Budakalász Város Önkormányzatától kapott támogatások összege az elmúlt 3 évben:
2010. ……………………………
2009. …………………………….
2008. …………………………….

2. A pályázaton igényelt támogatás
A megvalósítás teljes összege: Igényelt támogatás összege:

Igényel-e más pályázaton támogatást? *
                              igen                            nem

Kapott-e támogatást máshonnan? *
                             igen                           nem



A kérelem teljes leírása, indoklása:

Az igényelt támogatás felhasználásának részletes költségvetése:

A megvalósítandó cél teljes költségvetése:
1. Más pályázati forrás:
    Egyéb bevétel (pl.: támogatás):
2. Pályázott összeg:
3. Összesen (1+2):

Kitöltési útmutató
1. Az adatlap minden celláját nyomtatott betűvel, olvashatóan töltse ki. Minden kért

adatot adjon meg!
2. * -gal jelölt kérdésre aláhúzással válaszoljon
3. A megvalósítás és a pályázott összeg felhasználásának költségvetését részletesen

írja le.
4. A mellékleteket aláírva, lepecsételve kérjük beadni.



5. Mellékletek nélkül a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. Hiánypótlásra az
elbírálás gyors lebonyolítása érdekében nincs lehetőség.

6. A pályázati adatlapot a pályázó kisebbségi önkormányzat vezetője és a
pályázatért felelős személy hitelesíti aláírásával.

7. Pályázatot csak a Budakalász Város Polgármesteri Hivatal által kiadott adatlapon
lehet benyújtani! Az adatlap fénymásolható, de elektronikusan át nem
formázható!

Kötelező mellékletek:
 Mellékelt nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a
valóságnak megfelelnek.

Budakalász, 2011. ……….hó…….nap

…………………………………………………
pályázó kisebbségi önkormányzat

 vezetőjének aláírása
p.h.

…………………………………………………
kapcsolattartó, pályázatért felelős

aláírása

NYILATKOZAT

Alulírott pályázó

a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok

teljeskörűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak;

b) hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató a pályázatban foglalt adatokat a

hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és internetes honlapján közzétegye;

c) tudomásul veszem, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló Korm.

rendelet 114. § (1) e) pontja alapján nem köthető támogatási szerződés azzal, akinek

esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van;

d) kijelentem, hogy a pályázó szervezettel szemben nem áll fenn kizárás.

Kelt: Budakalász, 2011. ……………….. hónap … nap



______________________________

pályázó aláírása
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Budakalász Város            
ikt.sz:             /2011

Polgármesteri Hivatal

A.) ELSZÁMOLÓ LAP (fénymásolható)
a 2011. évben folyósított pályázati támogatás felhasználásáról /KISEBBSÉGEK 2011./

1. Támogatott szervezet neve: ……………………………………………………,       2. Vezetőjének neve: …………………………………….…,
.
3. Támogatási megállapodás kelte: ………………..,  4. Elszámolás határideje: ………………….,       5. Szükséges önrész mértéke:  ……..  %, 

6. Kapott támogatás  összege: ……………………….Ft      7.  Maradvány összege:………………….Ft,      8. Önrész összege:  ………………..Ft,  

9.  Elszámolandó összeg (6. + 8.) összesen:…………………………………….. Ft,   10. A pályázati cél megvalósításának mértéke:  ………... %     

A támogatás  felhasználására   vonatkozó
bizonylatok A bizonylatot

kiállító  (szállító)
neve

A támogatás felhasználásának jogcíme és tartalma
(szerződés szerint)

Összege
Ftsorszáma

(időrendben)
száma  (pénztár,
bank, számla)

kiállításának
dátuma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
összesen
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Kötelező mellékletek: hiteles számlamásolatok (az eredeti számla bemutatásával!)

Budakalász, . …………….hó………..nap
cégszerű aláírás   

p.h.



Budakalász Város

Polgármesteri Hivatal

B.) BESZÁMOLÓ  (fénymásolható)

Budakalász Város Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásának leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

(A beszámolóban részletezze, hogy kire, mire, mikor, hogyan, miért, milyen
felosztásban került felhasználására a támogatás, továbbá állítsa össze a megvalósított
cél, program teljes költségvetését is.)

Budakalász,  ………hó……..nap
……………………………………………

                            támogatott
p.h.

ikt.szám: ……./2011.
Támogatási megállapodás

amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)
képviselője Rogán László polgármester (Támogató), 
másrészről ………………………………………………(2011 Budakalász, …………………………..)

képviseletében ………………………….elnök, (Támogatott) között az alulírott helyen és napon az alábbi

feltételekkel:

1. Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága által a település kisebbségi
önkormányzatai számára kiírt pályázatra a pályázó által benyújtott és ………..ikt.számon
nyilvántartásba vett kérelemben foglaltak szerint a 2011. évben megvalósítandó feladatok: ……………
költségtámogatására a …../2011.(……..) sz. OKSB határozat alapján a 2011. évi KISEBBSÉGI
pályázati keretből …………., Ft, azaz ……………..  forint összegű támogatást folyósít.

2. Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az 1. pontban meghatározott összegű
támogatást a kisebbségi önkormányzat költségvetésébe építi be.



3. A támogatást kizárólag a pályázatban meghatározott cél megvalósítására használhatja fel a
pályázó, a pályázatban és a jelen szerződésben foglaltak szerint, azaz:
……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………

4. A megvalósítás elszámolásának határideje: a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012.
január 31. Amennyiben a 3. pontban foglalt célt nem tudja teljesíteni, a pályázó köteles Budakalász
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát a program meghiúsulásának tényét követő 15 napon belül
értesíteni, továbbá az arra felvett támogatási összeget visszafizetni.

5. A pályázó szerződésszegése – különösen a támogatás összegének a pályázatban foglaltaktól eltérő
felhasználása – esetén Budakalász Város Önkormányzat képviselője jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, amely pályázó által nyert összeg azonnali visszafizetését vonja maga után.

6. Amennyiben az elszámolás nem történik meg a határidőig, úgy a pályázó a 2012. évben kiírásra kerülő
pályázaton nem vehet részt.

7. A pénzügyi elszámolást a jelen szerződés mellékletét képező elszámoló („A”) lapon kell teljesíteni,
csatolva a pályázó aláírásával hitelesített számlák másolatait. A számlákon fel kell tüntetni a támogatás
jogcímét, a támogatást felhasználó célcsoportot, célfeladatot.

8. A támogatás felhasználásáról, támogatott célok megvalósulásáról, annak eredményéről rövid szöveges
beszámolót (elszámoló „B” lapon) kell mellékelni.

9. A Felek esetleges jogvitájára a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók.

10. Jelen megállapodást a Felek mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budakalász, 2011. …hó…..nap

……………..……………..………                                                                  …………………………………
 Támogató         Támogatott
Rogán László            …………………………………..
polgármester

A szerződést készítette és szerkesztette:  Villám Zsuzsanna osztályvezető
A szerződés jogi szempontból megfelelő: Dr. Papp Judit irodavezető
A költségvetési keret rendelkezésre áll:   Balsai Judit pénzügyi osztályvezető
A szerződés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik, a szerződést ellenjegyzem: Nagy Zsolt
aljegyző
A szerződés készült 5 példányban.


