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ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy:   Javaslat a 2011. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottsága a 2011. április 27-én megtartott rendes bizottsági ülésén a 166/2011.(IV:27.) 

határozatával egyhangúan jóváhagyta azt az indítványt, hogy az önkormányzat által 

fenntartott intézmények vezetői minden hónapban tájékoztassák a bizottságot az általuk 

áttekintett pályázatokról, a folyamatban lévőkről és az eredményükről.  

 

Az intézmények ezen nyilatkozatokat 2011 április hónap vonatkozásában megküldték, 

melyeket külön .pdf mellékletenként csatoltam az előterjesztéshez. 

 

A pályáztató szervezetek által kiírt pályázati lehetőségeket a Polgármesteri Hivatalban 

is áttekintettük az elmúlt hónapokhoz hasonlóan 2011. április hónapjában is a 

pályázatíró cégek által küldött felhívások áttanulmányozásával. 1. számú melléklet 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Új Széchenyi Tervben közzétett KMOP-

3.3.3-11 kódszámú, Megújuló energiafelhasználás növelése című projekten az 

Önkormányzat „Budakalász Önkormányzat Program megújuló energiahordozó 

felhasználás növelése” névvel a pályázati adatlapot benyújtotta. A projekt lehetőséget 

biztosít villamos hajtású hőszivattyús rendszerek telepítésére. 
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A vállalkozások, civil szervezetek, alapítványok, oktatási intézmények részére közölt 

pályázati kiírásokat továbbítottuk az érintettek felé, a honlapra feltöltöttük, valamint a 

Polgármesteri Hivatal előtti hirdetőtáblára is kihelyeztük.  

Összefoglalóan az 2. számú melléklet tartalmazza a pályázati lehetőségeket. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 

 

1. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április hónapban 
áttekintett pályázati lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi 
tájékoztatót tudomásul veszi.  

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

2. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-3.3.3-11 kódszámú, 
Megújuló energiafelhasználás növelése című projekten az Önkormányzat „Budakalász 

Önkormányzat Program megújuló energiahordozó felhasználás növelése” névvel a 
pályázati adatlap benyújtását elvben támogatja. A projekt teljes költségvetésének 
kidolgozását követően a Képviselő-testület dönt a finanszírozásról. 

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
 
Budakalász, 2011. május 17. 
 

Rogán László 
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polgármester 
 
Külön mellékletek: 
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1. számú melléklet 

Pályázati szervezetek összefoglalva: 

* Zöld Iránytű Alapítvány * www.pafi.hu *  www.nfu.hu * Nemzeti Kulturális Alap * 

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ * Norvég Civil Alap * Váti Kht * Nemzeti Civil 

Alap * ESZA Kht. * www.ofa.hu * Központi Régió Honlapja * http://palyazat.lap.hu/ * 

www.monitormagazin.hu * www.strapi.hu * www.lendulet.hu * www.sztnh.gov.hu * 

www.civil.info.hu * www.wesselenyikozalapitvany.hu * www.opsz.hu * www.fszk.hu * 

www.kezenfogva.hu * www.macika.hu * http://romaweb.hu * www.mmka.hu * 

www.energiakozpont.hu * www.umvp.eu * www.palyazatok.pestmegye.hu * 

Belügyminisztérium * Honvédelmi Minisztérium * Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium * Külügyminisztérium * Nemzetgazdasági Minisztérium * Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium * Nemzeti Fejlesztési Minisztérium * Vidékfejlesztési 

Minisztérium * Nemzeti Innovációs Hivatal * Pénzforrás Pályázatportál * Pályázat 

Expressz * Pályázat Súgó *  
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2. számú melléklet 

Dátum: Cím: Érvényes:  Célcsoport: 

2011.04.01 Vállalkozói Verseny a minőségi, 
hatékony weblapokért 

2011.06.20 NEM Kis- és középvállalkozások 

2011.04.01 Elfeledett lepény receptjeink – 
internetes megjelenés – régi receptek 

2011.06.30 NEM 12-22 éves korosztály, határon innen és 
túl 

2011.04.04 Fényévekre emlékszem - Fotó-kisfilm 
készítése 

2011.09.15 NEM Magyarországon és határainkon túl élő 
14. életévüket betöltött amatőr művészek 
- kizárólag saját művel 

2011.04.04 Kapcsolj a jövőre! - designpályázat 2011.05.19 NEM 18. életévét betöltött személy, aki 
valamely hazai akkreditált művészeti 
vagy egyéb tervezőképző felsőoktatási 
vagy felsőfokú képesítést adó intézmény 
jelenlegi vagy korábban végzett 
hallgatója 

2011.04.04 Exponálj a jövőre! - fotópályázat 2011.06.30 NEM 18. életévét betöltött személy, aki nem 
minősül hivatásos fényképésznek vagy 
fotóművésznek (nem gyakorló 
szakember), hanem szabadidős 
tevékenysége része a fényképezés 

2011.04.04 Állóháború - novellaírás 2011.05.31 NEM Általános és középiskolás, valamint 
egyetemista szerzők 

2011.04.04 Rajzolj képregényt Novacoopé kalandos 
életéről! 

2011.05.31 NEM Középiskolás és egyetemista diákok 

2011.04.04 Az írás elszáll, a gép megmarad! - vers - 
dalszöveg 

2011.09.15 NEM Magyarországon és határainkon túl élő 
14. életévüket betöltött amatőr művészek 
- kizárólag saját művel 

2011.04.04 Az írás elszáll, a gép megmarad!  - 
alkotáspályázat 

2011.09.15 NEM Magyarországon és határainkon túl élő 
14. életévüket betöltött amatőr művészek 
- kizárólag saját művel 

2011.04.04 Fényévekre emlékszem - rajz-grafika-
festmény 

2011.09.15 NEM Magyarországon és határainkon túl élő 
14. életévüket betöltött amatőr művészek 
- kizárólag saját művel 

2011.04.04 Programozói verseny, ASUS 2011.05.31 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  
2011.04.04 Fényévekre emlékszem - Fotó-kisfilm 2011.09.15 NEM Magyarországon és határainkon túl élő 

14. életévüket betöltött amatőr művészek 
- kizárólag saját művel 

2011.04.05 Fogalmazd újra Közép-Kelet-Európát! 2011.05.23 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  
2011.04.05 Az év önkéntes története – történetírás 

az önkéntességről 
2011.10.30 NEM Valamely civil szervezetnél önkéntes 

munkát végző személyek 
2011.04.07 Aquilone Művészeti Pályázat 2011.05.31 NEM valamely civil szervezetnél önkéntes 

munkát végző személyek 
2011.04.07 Grafikai tárlat Katona József emlékére 2011.08.19 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  
2011.04.08 evosoft Ösztöndíj 2011 2011.10.30 NEM A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és 

Informatikai Karának informatikus 
(mérnök informatikus, gazdaság-
informatikus vagy programtervező 
informatikus) BSc szakán megszerzett 
legalább 120 kreditpont vagy a mérnök 
informatikus MSc képzésre nyert 
felvétel 

2011.04.08 Az Év PR-szakdolgozata 2011.09.30 NEM Hazai és határon túli kommunikáció 
szakos vagy public relations szakirányos 
végzős hallgatók 

2011.04.08 Örkény István Színház drámapályázata 2011.12.31 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  
2011.04.08 Az én manóm! rajzpályázat 2011.05.20 NEM 14 éves korig 3 kategóriában. 
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Dátum: Cím: Érvényes:  Célcsoport: 

2011.04.08 Értéket teremtek - vállalkozom 2011.07.29 NEM Hazai és határon túli kommunikáció 
szakos vagy public relations szakirányos 
végzős hallgatók 

2011.04.08 A Legjobb Női Munkahely Pályázat 
2010 

2011.05.17 NEM Magyarországon működő vállalatok 

2011.04.11 Visegrádi négyek képekben 2011.05.20 NEM Fotópályázat 30éves korig 
2011.04.11 Légy kreatív Kitty-vel!-designe 2011.06.15 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  
2011.04.11 Pályázati lehetőség az AXA 

kutatástámogatási alapítványánál 
2011.09.05 NEM Doktorandusztól a szenior kutatóig bárki 

2011.04.12 Iparművészeti Szakmai Kollégium 
pályázata 

2012.04.30 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  

2011.04.12 Az Ezeregyéjszaka meséi rajzpályázat 2011.05.20 NEM Óvodások, általános iskolások és 
középiskolások 

2011.04.12 Kedvezményes osztálykirándulás/erdei 
iskola/nyári tábor 

2011.08.31 NEM Alap-, közép- és felsőfokú oktatási 
intézmények, osztályközösségek, 
diákönkormányzatok, szervezetek, 
egyesületek, alapítványok, melyek 
gyermek/ifjúsági közösségeket fognak 
össze 

2011.04.13 Szimba intézményi pályázat – 
balesetmegelőzés intézményekben 

2011.10.07 NEM Bölcsődék, óvodák, általános és 
középiskolák 

2011.04.13 Apróságok nagy tettei, rajzpályázat 2011.08.31 NEM Minden 3-14 év közötti Magyarországon 
vagy határainkon kívül élő gyermek 

2011.04.13 Pályázat a kimagasló eredményt elért 
tanulók év végi könyvjutalmazására 

2011.05.20 NEM Minden Magyarországon működő alsó- 
és középfokú tanintézet 

2011.04.14 Novellaíró pályázat a Kikötő Online-on 2011.05.20 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  
2011.04.14 Ahol az utak találkoznak - antológia, 

irodalmi és képzőművészeti 
2011.07.01 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  

2011.04.14 Zenével egymásért - összefogás a 
tudásért – zenei és kórushangverseny 

2011.05.31 NEM Zenei tanulmányokat folytató tanulók 
vehetnek részt, akik még nem múltak el 
30 évesek 

2011.04.14 Novellaíró pályázat a Kikötő Online-on 2011.05.20 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  
2011.04.15 eFestival 2011 2011.09.25 NEM Alkotók 
2011.04.15 David Arts 2011 2011.06.15 NEM Minden magyar anyanyelvű amatőr és 

hivatásos író, költő 
2011.04.15 Pályázat "A foglalkoztatottság 

megőrzésének támogatására a gazdasági 
visszaesés következtében átmenetileg 
nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál" 
c. OFA program és a "Munkahelyek 
megőrzéséért" c. központi munkaerő-
piaci program utólagos 
hatásvizsgálatának támogatására / 
K2010E/10341 

2011.05.31 NEM A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi 
tárgyú kutatásokkal foglalkozó 
felsőoktatási intézmények, 
kutatóintézetek, létesítő okiratuk alapján 
társadalomtudományi kutatási 
tevékenységet végző szervezetek, illetve 
- minden olyan kutatással, kísérleti 
fejlesztéssel foglalkozó független 
szakember, (természetes személy), aki 
rendelkezik a 2.1 pontban felsorolt 
szervezetek valamelyikének - szakmai, 
pénzügyi, technikai befogadó intézményi 
- kötelezettségvállalásával 

2011.04.18 Artzept 2011 2011.10.20 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  
2011.04.18 Különös találkozás - rövidfilm-pályázat 2011.07.16 NEM Magyarországi, illetve határon túli 

amatőr és profi művészek 
2011.04.18 Karikatúra pályázat - lájkok világa 2011.05.31 NEM Magánszemélyek indulhatnak 18-évig 
2011.04.18 Balatonfüredi Salvatore Quasimodo 

Emlékdíj - 2011 
2011.05.31 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  

2011.04.18 Tudományos-ismeretterjesztő cikk-
pályázat fiataloknak 

2011.08.31 NEM 12 éves kor felettiek 
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Dátum: Cím: Érvényes:  Célcsoport: 

2011.04.18 Zöldebb városért, zöldebb otthonért 2011.06.05 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  
2011.04.19 Ingyenes táborozás nemzetiségi 

diákoknak 
2011.05.31 NEM Középiskolás, német vagy horvát 

nemzetiségi kötődésű diákok 
2011.04.19 Kittenberger Kálmán sajtópályázat 2011.06.30 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  
2011.04.19 Év Fája 2011 - díj 2011.06.20 NEM Bármilyen magánszemély vagy 

csoport, szervezet 
2011.04.20 Pszichológusi tevékenység 

igénybevétele a 2011-12 tanév 
időtartamára 

2011.06.30 NEM Budapest, Debrecen, Pécs óvodái, 
általános és középiskolái, 
nevelőotthonai és egyéb 
gyermekintézményei 

2011.04.21 Fűtőpanel (elektromos radiátor) 
tervezési pályázati kiírás 

2011.05.25 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  

2011.04.21 Határ a csillagos ég - 2011 2011.06.01 NEM 3 fős csapatok indulhatnak, melyek 
tagjai magyarországi és határon túli 
magyar nemzetiségű, 14. életévüket 
betöltött középiskolai diákok 

2011.04.21 Lendületes, elkötelezett diákokat 
támogatunk! - ösztöndíj kölni, aacheni 
mesterképzésre 

2012.11.01 NEM Közép- és felsőfokú képzésben 
résztvevő fiatal diák 

2011.04.21 Pszichológusi tevékenység 
igénybevétele a 2011. október 1. - 
2012. május 31. 

2011.06.30 NEM Minden Budapesten működő nyugdíjas 
és idősotthon 

2011.04.25 Ötletpályázat Mihályi faluközpont 
egységes arculatának kialakítására 

2011.06.15 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  

2011.04.25 Neked mit jelent a harmonikus 
életvitel? 

2011.05.31 NEM Gimnáziumban, szakközépiskolában 
vagy szakiskolában tanuló, 14. életévet 
betöltött, de 18. életévet még nem 
betöltött fiatalok 

2011.04.25 Tavasz ízei 2011.05.31 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  
2011.04.25 Rajzolj Bakonyt! 2011.05.20 NEM Általános iskola alsó és felső tagozata, 

valamint középiskolai tanulók 
2011.04.25 Borversíró pályázat 2011.05.20 NEM Magánszemélyek indulhatnak.  
2011.04.26 Videoklip és bemutatkozó film 

pályázat 
2011.12.31 NEM Hazai és környező országokban élő, a 

zenei világban működő fiatal 
zenekarok 

2011.04.26 Közlekedj ÖKOsan! - rajz- és 
fotópályázat, autómentes nap 

2011.07.15 NEM Óvodások és diákok nevezhetnek. 

2011.04.26 KULTUR BRIDGE alkotói pályázatai 2011.05.31 NEM Aki nem tagja a Szervezőbizottságnak 
és az aktivitással kapcsolatba hozható 
ügynökségeknek 

2011.04.26 Személyiség- és közösségfejlesztés - 
középiskolások iskolán kívüli képzése 

2011.05.25 NEM 14-18 évesek 

2011.04.26 Videoklip és bemutatkozó film 
pályázat 

2011.12.31 NEM Hazai és környező országokban élő, a 
zenei világban működő fiatal 
zenekarok 

2011.04.27 Leopold Bloom Képzőművészeti Díj 2011.06.16 NEM alkotó művészek 
2011.04.28 Katonai túlélő tábor 2011.05.31 NEM roma származású 17 és 25 év közötti 

középiskolás vagy középiskolát végzett 
fiúk és lányok 

2011.04.28 Álmaim iskolája, nemzetközi ifjúsági 
párbeszéd / Education of my Dream: 
International Youth Dialogue  

2011.05.22 NEM Fiatalok 18-tól 30 évesig 

 


