
 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 

A 2019. ÉVI KÖZNEVELÉSI ALAPRA 

TÖRTÉNŐ PÁLYÁZATBENYÚJTÁSHOZ 

ISMÉTELT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALAPJÁN 

 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2019. évben is meghirdette a Köznevelési Alap 

pályázatot. A pályázati alapokról szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) szerinti pályázati eljárás határidőben, rendre lezajlott. A rendelet 

15/A. § (5) bekezdése szerint azonban amennyiben a pályázatok elbírálása során az Alap 

teljes összege nem kerül felosztásra, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságnak lehetősége van a 

tárgyévben a Pályázati kiírás ismételt közzétételére a fennmaradt összeg mértékéig. 

 

A Köznevelési Alap célja: 

 

a Mosonmagyaróváron működő önkormányzati, állami, egyházi vagy nemzetiségi fenntartású 

köznevelési intézmények (különösen: bölcsőde, óvoda, általános és szakközépiskola, 

gimnázium és szakmunkásképző iskola) és az intézményekhez kapcsolódó alapítványok és 

egyesületek támogatása. 

 

A pályázati eljárás szabályai: 

 

Önkormányzati és egyéb költségvetési intézményen belül működő pályázó csak az 

intézményvezető ellenjegyzésével nyújthat be pályázatot és az intézményi pályázatnak 

minősül.  

Mosonmagyaróváron működő önkormányzati, állami, egyházi vagy nemzetiségi fenntartású 

köznevelési intézmények és az intézmények által fenntartott alapítványok és egyesületek 

(továbbiakban együtt: köznevelési intézmények) által benyújtott pályázathoz a fenntartó 

képviselőjének támogató nyilatkozatát csatolni kell. 

 

Pályázatokat csak az önkormányzat által kiadott űrlapon, annak kötelező mellékleteivel 

egyetemben lehet benyújtani, s egy pályázati űrlapon csak egy témakörben lehet pályázni (a 

rendelet 1. melléklete, Pályázati Adatlap).  

 

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz.  

 

A beérkezés határideje: 2019. április 25. (csütörtök) 12.00 óra.  

 

A benyújtás formája személyesen vagy postai úton a következő címen: Mosonmagyaróvári 

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 

 

A Köznevelési Alap tekintetében a köznevelési intézmények több pályázatot is 

benyújthatnak, azonban pályázatonként maximum 200.000,- Ft támogatásban 

részesülhetnek. 

 



 

A pályázó a pályázat benyújtása során előleg igénylésére jogosult, amely nem haladhatja 

meg az igényelt összeg 50%-át (igény esetén a Pályázati adatlap IV. pontjában jelölendő).  

 

Működési költségekre, különösen rezsiköltség, terembérleti díj, bérjellegű kifizetések stb. 

pályázni nem lehet. A pályázaton elnyert összeg maximum 20%-a használható fel az éttermi 

vendéglátás költségeire.  

 

A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie. 

 

A hiányosan vagy pontatlanul kitöltött űrlapok, valamint a határidőn túl érkezett pályázatok 

automatikusan érvénytelenek. Valótlan adatok közlése magával vonja a pályázatokból történő 

kizárást.  

 

Az a pályázat részesíthető támogatásban, amelyben a támogatni kért tevékenység, program, 

rendezvény az adott költségvetési év január és december hónapja között kerül megvalósításra.  

 

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság döntését követően a nyertes pályázókkal az 

önkormányzat támogatási szerződést köt. 

 

A támogatott a pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról szóló elszámolást és szakmai 

beszámolót – a támogatási szerződésben meghatározott módon, a rendelet 3. melléklete 

szerinti Elszámoló lapon, értékelő jelentéssel, szakmai beszámolóval, bizonylatokkal, 

számlákkal igazoltan, a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonatokkal egyetemben – 

tárgyév december hó 15. napjáig köteles elkészíteni és benyújtani. 

A benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról a Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottság dönt.  

Az a pályázó kaphatja meg a támogatást, akinek benyújtott elszámolását és beszámolóját a 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság jóváhagyta. Nem kaphatja meg a támogatást az a pályázó, 

akinek az elszámolását a Bizottság nem fogadta el. 

 


