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Oldal: 2 / 8 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy:  Javaslat a 2013. II. félévében áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A pályáztató szervezetek által kiírt pályázati lehetőségek áttekintése folyamatosan zajlott az 

elmúlt hónapokban is a pályázatíró cégek által küldött felhívások áttanulmányozásával, kiíró 

szervezetek weboldalainak áttekintésével. 1. számú melléklet. 

 

A pályázati kiírásokat áttanulmányozásuk után az érintettek felé továbbítottuk, a honlapra a 

feltöltés folyamatos, a Polgármesteri Hivatal előtti hirdetőtáblára is kihelyezzük a 

táblázatokat. Az aktuális, jelenleg is beadható pályázati lehetőségeket az 1. számú táblázat 

tartalmazza. 

 

Tájékoztató az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről: 

- KEOP-1.2.0/09-11 – Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása 

2013. október 28-án teljesítette az önkormányzat az összes, a pályázatot érintő 

tisztázást, a szükséges dokumentumokat maradéktalanul benyújtotta, azt a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség befogadta és értékelésre bocsátotta. A kiíró szervezetnek 

2013. december 31. napjáig van lehetősége a pályázat elbírálására. Az előterjesztés 

készítése napjáig a bizottság nem ülésezett, döntés nem született. 

- ÁROP-3.A.2-2013 – Szervezetfejlesztés a Közép-magarországi régióban lévő 

önkormányzatok számára  

Budakalász Város Önkormányzata eredményesen vett részt a pályázatban, az Irányító 

Hatóság vezetője 21.936.160,-Ft. összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A 

Támogatási Szerződés aláírásához szükséges valamennyi dokumentumot a Hatóság 

részére megküldtünk, december hónapban jogerőssé válik.  

- „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 2013 

A Nemzeti kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 

pályázatot hirdetett az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat 

keretein belül. Budakalász Város Önkormányzata csatlakozott a kezdeményezéshez, 

pályázót és 606.000,- Ft. támogatásban részesült.  

- 50/2013.(VIII.27.) BM rendelet 

„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának 

részletes szabályairól szóló BM rendelet lehetőséget biztosított Budakalász Város 

Önkormányzatának a programsorozathoz való csatlakozásra és támogatás 

igénylésére. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budakalász Város 
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Önkormányzatának elképzeléseit támogatásra alkalmasnak ítélte, 650.000,- Ft., majd 

további 350.000,- Ft. támogatás megítéléséről döntött.  

- 2013. évi Idősbarát Önkormányzat Díj 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013 évben is meghirdette az Idősbarát 

Önkormányzati Díjat. Bár Balog Zoltán miniszter színvonalasnak és értékesnek 

találta a pályázatunkat, a rengeteg pályázat közül nem sikerült támogatásban 

részesülnünk.  

- 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 

Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet keretein 

belül Budakalász Város Önkormányzata támogatást igényelt a Budakalászi Telepi 

Óvoda energetikai korszerűsítésére. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter - 187 pest 

megyei települést kizárva – kizárólag a konvergencia régióban lévő településeket 

támogatta, 19 helység kapott hozzájárulást. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. II. félévében áttekintett 

pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Budakalász, 2013. december 10. 

 

 

Rogán László 

polgármester
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1. számú melléklet 

Pályázati szervezetek összefoglalva: 

* www.kormany.hu * Belügyminisztérium * Honvédelmi Minisztérium * 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium * Külügyminisztérium * 

Nemzetgazdasági Minisztérium * Emberi Erőforrások Minisztériuma * Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium * Vidékfejlesztési Minisztérium * Nemzeti Innovációs 

Hivatal * Pályázat Súgó * Forrásfigyelő * Europe Direct * Zöldövezet program * 

Controll Zrt. * www.mlsz.hu * EMET * www.nkek.hu * Alternatív Energia Központ 

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

* Magyar Gazdaságfejlesztési Központ * Norvég Civil Támogatási Alap * Váti 

Nonprofit Kft. * Nemzeti Civil Alapprogram * ESZA Társadalmi Szolgáltató 

Nonprofit Kft. * Országos Foglalkoztatási Közalapítvány * Központi Régió Honlapja 

* http://palyazat.lap.hu/ * www.civil.info.hu * www.opsz.hu * www.kezenfogva.hu * 

www.fszk.hu * www.umvp.eu * Széchenyi Programiroda * www.toosz.hu * 

magyaryprogram.kormany.hu *  
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1. számú táblázat 

Beadási 

határidő: 

Cím: Kiíró: Pályázhat, feltételek, célja: 

2013.12.12 Arany János Tehetséggondozó 
Program - hátrányos helyzetű 8. 
évfolyamos tehetséges tanulók 
középiskolai felvétele 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany 
János Tehetséggondozó Programot működtető 
középiskolájába, illetve kollégiumába 
nyerhetnek felvételt, és speciális program 
alapján készülhetnek fel a felsőfokú 
továbbtanulásra. 

2013.12.13 Ezt szeretem Petőfiben - 
alkotások emlékkiállításra 

Országos Petőfi Sándor 
Társaság,Kiskőrös 
Önkormányzata,Petőfi 
Szülőház és 
Emlékmúzeum,Magyar 
Fürdőszövetség 

A pályaművek témája: Petőfi élete, 
egyénisége, életműve 
Pályázni kiállításra kész, bármilyen 
képzőművészeti vagy iparművészeti 
technikával készült művel lehet, festmények 
és grafikák (egyedi rajzok, nyomatok) 
paszpartúrázottan vagy 
keretezetten nyújthatók be.  

2013.12.15 Jodorowsky-maraton hazai 
underground művészekkel: 
"szarból" aranyat 

magyarhangya.hu A Jodorowsky-maraton alkalmából egy nyílt 
pályázatot hirdetünk, ahol olyan 
képzőművészeti alkotásokat várunk, amelyek 
Alejandro Jodorowsky gondolatiságát, 
szimbólumrendszerét idézik, bontják ki, 
gondolják újra. A beküldendő pályamunkák 
lehetnek rajzok, festmények, kollázsok, 
szobrok, videók, installációk vagy bármilyen 
intermédiális alkotás. 

2013.12.16 Kabalafigura rajzpályázat Tantaki Kft. 7 éveskortól 14 éves korig lehet jelentkezni. 
, akkor rajta, itt a lehetőség! 
Használhatsz bármilyen eszközt, bármilyen 
technikát, a lényeg, hogy a rajzodon jól lássuk, 
milyennek is képzeled a Tantaki 
kabalafiguráját! 
Rajzodat A4-es papírra készítsd el. 

2013.12.18 ZsebpénzÜGYESEK - AXA-
program budapesti általános 
iskolák részére 9-10 éves 
korosztály számára 

Junior Achievement 
Magyarország 

A felhívásra Budapesten működő általános 
iskolák jelentkezését várjuk.  

2013.12.22 Tellér Kft. facebook 
fotópályázata 

Tellér Élelmiszer 
Nagykereskedelmi Kft. 

Küldj egy fotót gyermekedről, párodról, 
barátodról, vagy akár magadról, melyen 
szerepel egy Tellér termék. A fotópályázaton 2 
kategóriában hirdetünk nyertest, az egyik a 
Tellér csapat által kiválasztott legjobb kép, a 
másik nyereményt a közönségdíjazott nyeri.  

2013.12.27 Raoul Wallenberg-díj Emberi Erőforrások 
Minisztériuma,Raoul 
Wallenberg 
Alapítvány,Raoul 
Wallenberg 
Egyesület,Települési 
Önkormányzatok 
Országos Szövetsége 

A Bizottság a Díj adományozásával etikai 
mércét és példát kíván állítani a magyar 
társadalmi és politikai közélet elé. Szeretnénk 
elismerni azon személyek, szervezetek 
áldozatos munkáját, emberi, közösségi 
magatartását, akik tevékenységükkel, 
életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak 
a Magyarországon hátrányos helyzetben élők, 
a diszkriminációt elszenvedők érdekében.  

2013.12.30 Siculicidium 250. - hivatásos 
képzőművészek alkotásai a 
tragikus madéfalvi történelmi 
eseményről 

Balassi Bálint 
Intézet,Madéfalva 
Polgármesteri Hivatala 

képzőművészeti alkotások elkészítésére, 
szabadon választható megközelítési módban, 
két kategóriában:  
1. klasszikus műfajokban (festészet, grafika, 
szobrászat) és 2. a kortárs médiumok (fotó, 
videó, digitális technikák stb.) területén.  

2013.12.31 Oni: Szürke vér című regény Ciceró Blog Örömmel értesítünk benneteket, hogy 



 
Oldal: 6 / 8 

kapcsán rajzpályázat rajzpályázatot hirdetünk Oni: Szürke vér című 
regényünk kapcsán. Bármilyen, a regényhez 
kapcsolódó témával lehet nevezni, vagyis 
lerajzolhatod kedvenc szereplődet, jelenetedet 
vagy akár egy helyszínt, amit inspirálónak 
találtál. Technikai megkötés nincs: szívesen 
fogadunk kézi rajzot vagy festményt 
beszkennelve, de számítógépes grafikát is. A 
nevezés ingyenes!  

2013.12.31 A Budai Ciszterci Szent Imre 
Plébánia családos közössége 
(szip-vas9) logójának 
megtervezése 

Budai Ciszterci Szent 
Imre Plébánia 

Az embléma színesben és fekete-fehérben is 
felismerhető legyen. 
- Nagy méretben (molinón, zászlón, pólón) és 
kis méretben (levélben, fejlécen, kulcstartón, 
kitűzőn, bögrén, tollon, sípon, dobon, nádi 
hegedűn) is felismerhető legyen. 
- Színvilágában, formai jegyeiben legyen 
jellegzetes, a szokványostól elütő, 
megjegyezhető. 

2013.12.31 III. Aranymosás mese- és 
regénypályázat 

Könyvmolyképző Kiadó 
Kft. 

Minden szerző egy írással pályázhat. 
Önálló háttérvilágú történeteket várunk, 
vagyis fanfictiont, szerepjátékos világokra, 
számítógépes játékokhoz írt műveket nem 
tudunk fogadni. 
Új írásokat szeretnénk olvasni, azaz a mű nem 
lehet kereskedelmi forgalomban vagy 
interneten. (Ha a regényből csak részletek 
szerepelnek pl. egy blogon, az nem kizáró ok.) 

2013.12.31 STUDY TOUR nagyköveti 
program a Magyarországon 
tevékenykedő, beutaztatással 
foglalkozó szakma részére 2013 

Magyar Turizmus Zrt. Minőségi, újszerű, és vendégéjszakát generáló 
akciókat várunk az innovativitás, és inspiráció 
jegyében! 

2013.12.31 Logisztikai Magiszter cím Magyar Logisztikai, 
Beszerzési és 
Készletezési Társaság 

A Logisztikai Magiszter rendszer célja olyan 
szakértői gárda kialakítása, amely 
szakértelménél, a szakma iránti 
elkötelezettségénél és kiemelkedő 
szaktudásánál fogva, szakmai tevékenységük 
és munkájuk során a legmagasabb színvonalú 
teljesítményt nyújtják, és elkötelezettek 
szakmai tudásuk megosztására és átadására. 

2013.12.31 Akiért /Akikért rajongunk... - 
Kedvenc színészem, 
együttesem, sorozatom, állatom 
stb. - ArtEnter rajzpályázat 

Dimenzió Dekoráció Kft. Pályázni személyenként maximum 3 darab 
saját, kézzel készített rajzzal lehet. A pályázati 
munka készülhet grafitceruzával, szénnel, 
akvarellceruzával, pasztellceruzával vagy 
amivel szívesen dolgozol.  

2013.12.31 BabaTiBi meséi - meseíró 
pályázat 2013 

BabaTB Tematikai megkötés nincsen, bármilyen témát 
választhatnak a pályázók. 
- Terjedelmi megkötés: maximum 5 A4-es 
gépelt oldal lehet a pályázat (csatolt 
dokumentum word, pdf formátumban) 

2013.12.31 Ösztöndíjas foglalkoztatás a 
Főpolgármesteri Hivatalban 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 

Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy 
ennek keretében a pályakezdő diplomások a 
szakmai készségek megszerzése érdekében 
gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, 
ezáltal nagyobb esélyük legyen a későbbi 
elhelyezkedésben. 
Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony 
jellemzői, feltételei: 
Időtartama: 12 hónap.  

2013.12.31 Nemzetiségi Országos Általános 
Iskolai Tanulmányi Versenyek 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási 
Központja által összeállított és a nevezések 
alapján az iskoláknak megküldött feladatokat 
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oldják meg. Az iskolai forduló 40 pontos 
nyelvi feladatlapból és 40 pontos 
szövegalkotási feladatból áll. A feladatok az 
adott nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyi 
követelményein alapulnak. Az iskolai forduló 
időtartama 3 óra.  

2013.12.31 Rendezvények a művészetért - 
Moha Ház 

Moha Ház  Moha Ház pályázatot hirdet "Rendezvények a 
művészetért" címmel. A pályázatra bárki 
jelentkezhet, aki minimum 30 fős 
megvalósítható rendezvény ötlettel bír, legyen 
az magán személy vagy vállalkozás. 

2013.12.31 Élő történelem - honfoglaláskori 
viselet interaktív 
megismertetése 

VID-MA Oktatási és 
Környezetvédelmi 
Alapítvány 

A pályázat díja egyszeri költségtérítés, ami az 
Alapítvány helyszínre érkező munkatársának 
lakóhelye és a pályázó által kért helyszín 
közötti útvonal - tervező programmal 
meghatározott - távolsága szerinti gépkocsi-
költségtérítési díj (NAV üzemanyagnorma 
alapján számolva).  

2013.12.31 Civil szervezetek belépése 
online adománygyűjtő 
rendszerbe 

NIOK Alapítvány,OTP 
Bank Nyrt. 

A Nonprofit Információs és Oktató Központ 
(NIOK) Alapítvány és az OTP Bank ismét 
kiírja pályázatát civil szervezeteknek online 
adománygyűjtő rendszerbe való belépésre. 
A http://www.adhat.hu portálon a programba 
csatlakozó civilszervezetek számára az 
adományozók a web-áruházakban használt 
bankkártyás fizetési módszerrel utalhatnak 
pénzadományokat, az OTP Bank jóvoltából 
kedvezményes kezelési költség mellett. 

2013.12.31 DAAD kutatói ösztöndíj 
doktoranduszoknak és fiatal 
kutatóknak németországi 
felsőoktatási intézményben 
vagy kutatóintézetben 

Német Felsőoktatási 
Információs 
Központ,Informationszen
trum Budapest,Német 
Felsőoktatási 
Csereszolgálat,Deutscher 
Akademischer Austausch 
Dienst 

A magyar fiatal kutatók számára az ösztöndíj 
lehetőséget nyújt németországi felsőoktatási 
intézményben vagy kutatóintézetben történő 
kutatásra vagy továbbképzésre. Elsődleges 
célja a doktori kutatások támogatása.  

2013.12.31 Audio eszközök adományozása 
látássérülteknek / Audio-2013-
tól 

Informatika a 
látássérültekért 
Alapítvány 

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány 
pályázatot hirdet az alább felsorolt audio 
eszközök adományozására: 
1. Digitális diktafon mono mikrofonos 
fejhallgatóval 
2. Digitális diktafon sztereó mikrofonos 
fejhallgatóval 

2013.12.31 RFH Ecospinning Díj 2013 - 
vállalkozásoknak és 
önkormányzatoknak 

Regionális Fejlesztési 
Holding Zrt. 

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. tavaly 
indította el Ecospinning Programját, amelynek 
legfontosabb célkitűzése a magyar gazdaság 
megerősítése, elsősorban a mikro-, kis- és 
középvállalkozások, valamint az 
önkormányzatok életképes, a mai gazdasági 
körülmények között is megvalósítható 
projektjeinek, fejlesztési terveinek felkutatása 
és támogatása révén. 

2013.12.31 Mondd el a véleményed! - 
fotópályázat 

Batthyány Lajos 
Szakkollégium 

Bármely köznevelési intézmény tanulói. 
Pályázatot csak önállóan lehet benyújtani. 
Pályázni önálló fotóval, vagy 3 képből álló 
fotósorozattal illetve fotómontázzsal lehet. A 
kép mérete legalább 5 Megapixel legyen, 300 
dpi felbontással, A/4-es méretre igazítva. 
Bármely utólagos képkorrekciós és 
képmódosító technika (élesítés, szűrők, 
effektek, színmódosítás, HDR, stb.) használata 
megengedett.  
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2013.12.31 Közösségi kirándulás pályázat - 
Egy nap Bugaszegen kulturális 
kísérőprogramokkal / ÖM-PA-
2014/1 

Őszinte Mosoly 
Közhasznú Alapítvány 

Olyan Magyarország területén megvalósuló 
közösségi kirándulás támogatása, mely 
hozzájárul különböző - főként hátrányos 
helyzetű - társadalmi célcsoportok közösségi 
élményeinek kialakításához.  

2013.12.31 Grafikus logótervezés, 
Gondolatok koponyákból 
facebook oldal 

Kenyeres Dániel A feladat: Megtervezni grafikus módon (tehát 
számítógép használatával) a Gondolatok 
koponyákból facebook oldal logóját és 
szimbólumát! 

2013.12.31 Magyar mikro-, kis- és 
középvállalkozások korszerű 
internetes megjelenésének 
támogatása / NLC-2013-6.1 

Netlight Consulting Kft A Netlight Consulting Kft által kiírt pályázat 
célja, a mikro-, kis- és középvállalkozások, 
gazdasági társaságok támogatása, annak 
érdekében, hogy korszerű formában 
jelenhessenek meg az internet világában és 
bekapcsolódhassanak az elektronikus 
kereskedelembe. 

2014.01.01 Tizenkét hónap - fotópályázat Art-Bungalow Az Art-Bungalow honlap éves fotópályázatot 
hirdet gyermekek részére "Tizenkét 
hónap" címmel. Minden hónap elsején egy 
aktuális témát jelölünk ki, mely meghatározza, 
hogy az adott hónapban milyen témájú 
képeket várunk. 

2014.01.03 Műemléki Keret 2013 - épületek 
restaurálása, visszaállítása a 
fővárosban 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 

A támogatás célja a Budapest városképét 
meghatározó épített értékek megmentése, azok 
felújítása, restaurálásának segítése. A 
támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti 
részek felújítása, restaurálása, visszaállítása.  

2014.01.05 32. Magyar Sajtófotó Pályázat Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége 

Egy pályázó összesen 30 pályaművet küldhet 
be, kategóriától függetlenül. A pályamű állhat 
egyedi képből vagy képsorozatból, ez utóbbi 
maximum 10 képet tartalmazhat. Egy kép csak 
egyszer adható be, nem szerepelhet egyszerre 
egyedi képként és sorozat részeként is.  

2014.01.05 Filmpályázat fiatal 
filmkészítőknek 

Országos 
Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség Nonprofit 
Kft. 

A pályázatok tartalmi és formai 
követelményei: 
1. A készítők rövid bemutatása és önéletrajza 
- A készítők bemutatása, mely tartalmazza az 
alkotásban résztvevők munkamegosztását, 
feladatait. 
- Maximum 1 oldal terjedelmű. 
2. A sorozat koncepcióterve 
- Bemutatja a sorozat koncepcióját, és 
technikai hátterét. 
- Maximum 3 oldal terjedelmű. 
3. A pilot epizód 
- Bármilyen műfajban elkészülhet. (pl. 
dokumentumfilm, videoklip, on-line tudósítás, 
videoblog, animáció stb.) 
- Maximum 5-8 perc hosszúságú. 
- Minimum 720 pixel széles. 
- Bármilyen lejátszható formátum elfogadott. 
- A pilot epizód mellé kérünk beküldeni 3 
állóképet a filmből. (.jpg formátumban) 

2014.01.08 Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató 
Verseny 

Magyar Innovációs 
Szövetség,Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma,Médiaszol
gáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 

Pályázni lehet műszaki, természettudományi, 
környezetvédelmi, informatikai, valamint 
matematikai területről bármilyen innovatív 
alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, 
illetve tudományos munka eredményével. 

 


