
A Budakalászért Közalapítvány Kuratóriuma 
meghívásos pályázatot hirdet 

Budakalász Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba járó BTMN 
gyermekek számára előírt mozgásfejlesztő foglalkozások megszervezésének 

támogatására 
 

A Budakalászért Közalapítvány Kuratóriuma 1/2021. (01.11.) határozata alapján meghívásos 
pályázatot hirdet Budakalász Város Önkormányzata által fenntartott óvodák részére az 
alábbiaknak megfelelően. 

Pályázat célja: a Budakalász Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba járó 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek (továbbiakban: BTMN 
gyermekek) számára a pedagógiai szakvéleményben fejlesztési javaslatként előírt 
mozgásfejlesztő foglalkozások megszervezésének támogatására. 

Pályázatra meghívottak köre: Budakalász Város Önkormányzata által fenntartott Óvodák 

Pályázati keretösszeg: 2.500.000 Ft.  

Igényelhető támogatás összege: legfeljebb 1.500.000 Ft. 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, mely egy összegben kerül folyósításra. 
A támogatás elnyeréséhez saját forrás biztosítása nem szükséges. 

Megvalósítási időszak: 2021.02.01. - 2021.06.30. 

Támogatható kiadások: a pályázat keretében kizárólag a támogatás céljának 
megvalósításához feltétlenül szükséges, a megvalósítási időszakban keletkezett költségek 
számolhatóak el. 

Pályázat kötelező tartalma: pályázati adatlap és mellékletei, benne a célok pontos 
megjelölése, teljes költségvetési és ütemterv. 

Pályázat benyújtásának formai követelménye, benyújtásihatáridő:  

A pályázatot - pályázati adatlapot és kapcsolódó mellékleteit - kérjük, hogy a pályázó 1 eredeti 
példányban, zárt borítékban nyújtsa be Budakalász Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának Ügyfélszolgálatán (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) és a pályázó által aláírt 
pályázatot beszkennelve küldje meg elektronikusan a kozalapitvany@budakalasz.hu email 
címre. A pályázat papír alapon és elektronikusan történő benyújtási határideje 2021.02.09. 
(kedd) 12:00 óra. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

A borítékon és az email tárgyába kérjük az alábbi szöveget feltüntetni: „Budakalászért 
Közalapítvány 2021. évi meghívásos pályázata óvodák részére”. 

A pályázathoz szükséges nyomtatványok (felhívás, pályázati adatlap, mellékletek) a 
www.budakalasz.hu/budakalaszert-kozalapitvany oldalról letölthetőek. 

Hiánypótlási lehetőség: nincs. 

A pályázat érvénytelensége: 

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó 

 a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be; 
 a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított 

dokumentumokat nyújtott be; 
 a pályázat nem a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra. 



A pályázatok elbírálásának szempontjai: 

A Budakalászért Közalapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályázatok értékelés során különösen 
az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

 a pályázat megfelel a pályázati kiírás alapvető célkitűzéseinek; 
 a pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi 

összefüggés van; 
 a támogatási cél megvalósítása során elért végső kedvezményezettek létszáma; 
 a szöveges indoklás alátámasztja a költségtervben tervezett összegeket.  

Pályázatok elbírálásának várható időpontja: a pályázat benyújtási határidejét követő 1 héten 
belül. 

A pályázat eredményéről a pályázók a támogatási döntés meghozatalát követő 5 munkanapon 
belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak. 

A nyertes pályázókkal a Budakalászért Közalapítvány Kuratóriuma támogatási szerződést köt. 

Támogatási összeg folyósítása: a támogatási szerződés hatályba lépésétkövető 15 
munkanapon belül, 100%-os támogatási előleg nyújtása, utólagos elszámolási kötelezettség 
mellett, a kedvezményezett által megadott fizetési számlára történő utalással.  

Támogatás elszámolása: a kedvezményezett legkésőbb 2021.07.31-ig köteles a támogatási 
összeg felhasználásáról a Budakalászért Közalapítvány Kuratórium felé írásban elszámolni. Az 
elszámolásnak tartalmazni kell az e célra rendszeresített „A” és „B” elszámoló lapokat. A 
szakmai és pénzügyi beszámolóknak alkalmasnak kell lenni a támogatás felhasználásának 
részletes ellenőrzésére. 

Elszámolás tartalmi követelményei: 

 Hitelesített és záradékolt számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi beszámoló, az 
„A” elszámoló lapon a számlák összesítésével. 

 A pályázó által hitelesített és záradékolt, aláírt, lepecsételt számlamásolatok. 

 Fotó dokumentációval alátámasztott szakmai beszámoló a támogatási cél 
megvalósításáról és a megvalósult program költségvetéséről a „B” elszámoló lap 
használatával. 

A kedvezményezett szerződésszegése – különösen a támogatás összegének a pályázatban, 
valamint a támogatási szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása – esetén a Budakalászért 
Közalapítvány Kuratóriuma jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely a 
támogatás összegének azonnali visszafizetését és az esetleges későbbi támogatási 
lehetőségekből való kizárást vonja maga után.  

A támogatás felhasználásáról készített és benyújtott pénzügyi elszámolás és a szakmai 
beszámoló elfogadásáról/elutasításáról a Budakalászért Közalapítvány Kuratóriuma dönt. 

 

Budakalász. 2021. február 4. 

 

Mellékletek: 
Pályázati adatlap és mellékletei 
„A” és „B” elszámoló lap 


