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BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  15/2011

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. május 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat az „Innovatív pedagógiai módszerek a közoktatásban”
2011. évi önkormányzati pályázat kiírására

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

201/2011. (V.26.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzati fenntartású intézmények, s az ott dolgozó
szakemberek részére az „Innovatív pedagógiai módszerek
alkalmazása a közoktatásban” címmel a közoktatás
minőségfejlesztésének hatékonysága érdekében pályázatot hirdet.
A pályázati felhívást és a pályázati dokumentációt a határozat
melléklétével megegyező formában és tartalommal fogadja el.

Határidő:  pályázati felhívás közzététele azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

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

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. évi költségvetési rendeletben

meghatározott keretösszeg felhasználására

a Képviselő-testület
pályázatot hirdet

„INNOVATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK  A
KÖZOKTATÁSBAN” 

1. A pályázat célja azon tevékenységek támogatása,
 amelyek tartalmában illeszkednek a közoktatási intézmények elfogadott

Pedagógiai Programjához, ugyanakkor módszertani megvalósítása
többletforrásokat szükségel,

 amelyek a kompetenciaalapú oktatás módszertanával és eszközeivel
hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítéséhez,
továbbá biztosítják – figyelembe véve a tanulók eltérő adottságait - az
egyénre szabott fejlesztését és megerősítését. 

2. A pályázatokra rendelkezésre álló keretösszeg: 500 000 Ft.

3. A pályázók köre: azok a helyi, önkormányzati fenntartású közoktatási
intézmények és azok szakemberei, akik aktívan közreműködnek és részt
vállalnak a pályázati kiírásban megfogalmazott célok megvalósításában.

4. A pályázónak önrésszel nem kell rendelkeznie.

5. A támogatás felhasználásának időtartama: a 2011. naptári év.

6. A pályázatokat EGY példányban a Polgármesteri Hivatalban igényelhető
adatlapon, a szükséges mellékletekkel együtt 2011. június 30. 14.00 óráig
kell a Hivatal iktatójába leadni, illetve legkésőbb ezen a napon postai úton
beküldeni.

7. 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.
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8. A pályázati kérelemhez kötelező mellékletként csatolni kell:
A pályázó intézmény vezetőjének és pedagógusának együttes nyilatkozatát
arról, hogy a kitűzött cél, feladat, projekt a Pedagógiai Programba
elfogadottan illeszkedik.

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

10.A pályázatok elbírálására 2011. szeptember 30-ig, a támogatási
szerződések aláírására 2011. október 14-ig kerül sor.

11.A pályázaton nyert összeg a támogatásban részesült intézmény
költségvetésébe kerül beépítésre.

12.Pályázati csomag (pályázati kiírás, pályázati adatlap, 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 legkésőbb 2012.
május 31-ig a kiadott elszámoló (A és B) lapon kell. 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, a támogatás jogcímének, a

támogatást felhasználó célcsoportnak, célfeladatnak a pontos megjelölésével.

14.A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben Villám Zsuzsanna osztályvezetőtől személyesen, vagy
telefonon a 06-26/343-363/108 számon kérhető.

Budakalász, 2011. május 18.

Rogán László
polgármester



5


