
 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ 

A 2020. ÉVI PÁLYÁZATI ALAPOKRA TÖRTÉNŐ 

PÁLYÁZATBENYÚJTÁSHOZ 
 

A pályázati alapokon keresztül történő önkormányzati támogatás célja a civil szervezetek, 

különösen egyesületek, klubok, amatőr művészi csoportok, sport szakosztályok, valamint 

magánszemélyek, önkormányzati intézmények társadalmi szerepvállalásának segítése, 

növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása. Cél továbbá, hogy az 

önkormányzat a Mosonmagyaróváron működő önkormányzati, állami, egyházi vagy 

nemzetiségi fenntartású köznevelési intézmények és az intézmények által fenntartott 

alapítványok és egyesületek (a továbbiakban együtt: köznevelési intézmények) működését 

támogassa.  

A létrehozott Közművelődési, Sport, Egészségvédelmi és Köznevelési Alapok célja 

elsősorban a kis forrásigényű, helyi kezdeményezésű programok támogatása, melyek 

szervesen kapcsolódnak Mosonmagyaróvár város életéhez. 

 

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

rendelet) hatálya kiterjed magánszemélyek, egyesületek, klubok, egyéb civil szervezetek, 

amatőr művészeti csoportok, önkormányzati és egyéb költségvetési intézmények nem 

alaptevékenységű programjaikra, továbbá egyházi, vallási közösségek, karitatív szervezetek, 

egyéb szakmai közösségekre (a továbbiakban: pályázó). 

A rendelet hatálya nem terjed ki (és a pályázói körből kizárt) az Önkormányzat költségvetési 

rendeletében a „A városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása, illetve 

egyéb kiemelt támogatások” megnevezésű mellékletben kiemelten támogatott programokra.  

A köznevelési intézmények kizárólag a Köznevelési Alapra nyújthatnak be pályázatot, a 

többi alap pályázói köréből kizártak. 

 

A pályázaton való részvétel feltételei:  

a) Közművelődési Alap tekintetében: a város életében kiemelkedő tevékenységet végző 

személy, az általa benyújtott pályázat Mosonmagyaróvár városért, annak országhatáron 

belül és túl való jobb megismeréséért íródott.  

b) Sport Alap tekintetében különösen: a város életében kiemelkedő sporttevékenységet 

végző személy, az általa benyújtott pályázat Mosonmagyaróvár városért, annak 

országhatáron belül és túl való jobb megismeréséért íródott. 

c) Egészségvédelmi Alap tekintetében: a városban egészségvédelmi, mentálhigiénés, 

szociális tevékenységet végző személy. 

d) Köznevelési Alap tekintetében: magánszemély pályázó esetén a magánszemély, mint a 

köznevelési intézmény érdekében eljáró személy nyújthat be pályázatot.  

 

A Köznevelési Alap kivételével további feltétel magánszemély esetén, hogy állandó lakóhelye 

vagy tartózkodási helye Mosonmagyaróvár; jogi személy esetében, hogy 

Mosonmagyaróváron székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezik. 

 

Önkormányzati és egyéb költségvetési intézményen belül működő pályázó csak az 

intézményvezető jóváhagyásával nyújthat be pályázatot és az intézményi pályázatnak 

minősül.  

 

A Mosonmagyaróváron működő köznevelési intézmények által benyújtott pályázathoz a 

fenntartó képviselőjének támogató nyilatkozatát csatolni kell. 

 



 

 

A pályázati eljárás szabályai: 

 

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 1 példányban kell benyújtani a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz. A 

beérkezés határideje: 2020. július 13. (hétfő) 12.00 óra. A benyújtás formája személyesen a 

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályán, elektronikusan az 

alapok@mosonmagyarovar.hu e-mail címre, vagy postai úton a következő címre: 

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály, 9200 

Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. március 16-ig meghirdetett pályázati időszakban 

benyújtott pályázatok – hivatkozással a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendeletre – nem kerültek elbírálásra.  

 

A pályázatok ismételt kiírásának időszakában lehetőség van a 2020. március 16-ig 

meghirdetett pályázati időszakban benyújtott pályázatokat fenntartani, melyhez 

mindössze egy szándéknyilatkozat benyújtása szükséges. A szándéknyilatkozat 

nyomtatvány a pályázati kiírás mellékleteként elérhető a Mosonmagyaróvári Polgármesteri 

Hivatal földszinti ügyfélirányító pultjánál, vagy az Önkormányzati Osztály Humán 

kapcsolatok Csoportjánál (Fő u. 11. I. emelet), illetve letölthető a www.mosonmagyarovar.hu 

„Pályázati alapok 2020” dokumentum megnyitásával. 

 

Azon pályázatok esetében, melyekhez nyilatkozat nem érkezik, a pályázók által befizetett 

1% pályázati díj a pályázati időszak lejárta (2020. július 13.) - után visszafizetésre kerül. 

 

Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be 

pályázatot.  

Közművelődési, Sport és Egészségvédelmi Alap tekintetében egy pályázó összességében 

legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be. Amennyiben a pályázó a megengedettnél több pályázatot 

nyújt be, valamennyi pályázata érvénytelen. 

A Köznevelési Alap tekintetében a köznevelési intézmények több pályázatot is 

benyújthatnak, azonban pályázatonként maximum 200.000,- Ft támogatásban 

részesülhetnek. 

 

A Köznevelési Alap tekintetében ha egy pályázó több intézményt érintően nyújtja be 

pályázatát, akkor pályázatonként maximum 500.000 Ft támogatásban részesülhet.  

 

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.  

 

Egy évig nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki az előző évben a kapott 

támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, vagy a támogatási céltól eltérő módon – 

az illetékes bizottság engedélye nélkül – használta azt fel. 

 

A Köznevelési Alap kivételével a pályázóknak a pályázat benyújtásával egyidejűleg pályázati 

díjat kell fizetni. A pályázati díj összege a pályázó által megpályázott összeg 1 %-a.  

mailto:alapok@mosonmagyarovar.hu
http://www.mosonmagyarovar.hu/


 

Az összeget utalás esetén a következő számlaszámon lehet teljesíteni:  

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata  11737076-15367400  (OTP Bank Nyrt.) 

A közleményben fel kell tüntetni a következőt: 

2020. évi …………………….... (Alap elnevezése)     

A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. A befizetett pályázati 

díjat az elnyert összeg igénylésekor költségként el lehet számolni. 

 

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

automatikusan érvénytelenek.  

Valótlan adatok közlése magával vonja a pályázatokból történő kizárást.  

 

A Közművelődési, a Sport, valamint a Köznevelési Alapra benyújtott pályázatokat a 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság, az Egészségvédelmi Alapra beérkezett pályázatokat a 

Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el (a továbbiakban: Bizottságok). 

  

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

rendezvény az adott költségvetési év január és december hónapja között kerül 

megvalósításra.  
 

A Bizottságok döntését követően a nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási 

szerződést köt. 

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 – a támogatott program, 

rendezvény, esemény megvalósulását követő 30 napon belül köteles elkészíteni és 

benyújtani.  

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati eljárás rendjét meghatározó, a 

pályázati alapokról szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításra került, 

melyet Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 19-i 

testületi ülésén tárgyalt meg. Az elnyert támogatást a felhasználását követő 30 napon 

belül, de legkésőbb a támogatás év november 15. napjáig el kell számolni. A november 

15-e után, de a költségvetési évben megvalósuló program estében az elszámolás és a szakmai 

beszámoló elkészítésének és benyújtásának határideje december hó 15. 

 

A benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról az illetékes Bizottság dönt.  

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

illetékes Bizottság jóváhagyta. Nem kaphatja meg a támogatást az a pályázó, akinek az 

elszámolását az illetékes Bizottság nem fogadta el. 

 

 

A Pályázati Alapokról különösen: 

 

Közművelődési Alap 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata támogatja a magánszemélyek, civil szervezetek 

(különösen: egyesületek, klubok, amatőr művészeti csoportok stb.), az önkormányzat 

intézményeinek művészeti, kulturális, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi programjait, 

rendezvényeit, könyv- periodika kiadásait.  

 



 

Mosonmagyaróvár város Képviselő-testülete az alábbi témakörökben ad támogatást: 

1. Mosonmagyaróvár város kultúrájáért: 

művészeti előadások és sorozatok, kulturális-, tudományos programok (helyi, területi, 

országos, nemzetközi), kulturális klubprogramok megrendezése, vagy előkészítése, az éves 

munkaterv kivitelezése, szakmai továbbképzések, periodika, szépirodalmi- közművelődési 

kiadványok megjelentetése, művészeti táborok, működési feltételek javítása 

2. Nemzetközi kapcsolatok: 

kulturális, oktatási, közhasznú cserekapcsolatok támogatása, kiemelt jelentőségű 

testvérvárosi, partnervárosi eseményekre való utazás, illetve találkozók, tudományos 

tanácskozás megrendezése, a város hírnevét növelő nemzetközi programban való részvétel 

3. Környezetünkért, városunkért: 

környezetvédelmi hobby szintű kertészeti-, állatvédelmi stb. előadások, előadás sorozatok, 

kiállítások, szakmai táborok, továbbképzések, támogatása, valamint városszépítés, 

műemlékvédelem, kiadványok megjelentetése 

 

Az általános pályázati tartalmi követelményeken túl csatolandó dokumentum kiadvány 

esetében nyomdai vagy kiadói árajánlat, valamint civil szervezetek esetén nyilatkozat a 

beszámoló letétbe helyezéséről („G” melléklet). 

 

Sport Alap 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Sport Alap által támogatja a város 

versenysportját, utánpótlás-nevelést, a versenysport szakosztályt működtető sportegyesületek, 

utánpótlás-nevelést végző, az adott sportág bajnokságában szervezetten résztvevő 

intézmények és magánszemélyek tevékenységét, továbbá a szabadidős sportrendezvényeket, 

valamint a rendszeres testmozgást támogató programokat. 

Az általános tartalmi követelményeken túl csatolandó dokumentumok:  

a) versenysport szakosztályok részére kiírt pályázathoz csatolni kell a szakosztály időarányos 

versenynaptárát (sorsolását); 

b) iskolai sportkörök és diáksport versenyek szervezői részére kiírt pályázathoz versenyzés 

esetén csatolni kell a rendezvény részletes költségigényét, versenykiírását; 

c) szabadidősport versenyek szervezői részére kiírt pályázathoz csatolni kell a pályázott 

sportági versenysorozat részletes versenykiírását - idő, hely, rendező, résztvevők köre stb. 

megjelölésével - és a sorsolást; 

d) civil szervezetek esetén nyilatkozat a beszámoló letétbe helyezéséről („G” melléklet). 

 

Egészségvédelmi Alap 

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata támogatja a magánszemélyek, civil szervezetek, 

(egyesületek, klubok, stb.) önkormányzat intézményeinek egészségvédelmi, 

egészségfejlesztési, mentálhigiénés, szociális programjait, rendezvényeit, kiadványok 

megjelentetését, amely a lakosság egészségtudatos magatartását pozitívan befolyásolja.  

Az alábbi témakörökben lehet pályázni: egészségvédelmi, egészségmegőrző, 

egészségfejlesztő, szociális, mentálhigiénés programok, rendezvények, táborok szervezése, 

kiadványok megjelentetése; a nem sportklubhoz, sportegyesülethez kapcsolódó 

szabadidősport, szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos programok szervezése.  

Az általános pályázati tartalmi követelményeken túl csatolandó dokumentum kiadvány 

esetében nyomdai vagy kiadói árajánlat, valamint civil szervezetek esetén nyilatkozat a 

beszámoló letétbe helyezéséről („G” melléklet). 

 

Köznevelési Alap 



 

Az Alap célja a Mosonmagyaróváron működő önkormányzati, állami, egyházi vagy 

nemzetiségi fenntartású köznevelési intézmények (különösen: bölcsőde, óvoda, általános-, 

szakközépiskola, gimnázium és szakmunkásképző iskola) és az intézményekhez kapcsolódó 

alapítványok, egyesületek támogatása.  

 

Az Alap témakörei megegyeznek a Közművelődési, Sport és Egészségvédelmi Alap 

témaköreivel.  

 

A pályázati eljárásra a fent leírtakat – az abban jelölt kivételekkel – kell alkalmazni, azzal a 

kiegészítéssel, hogy 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).  

 

Az általános pályázati tartalmi követelményeken túl csatolandó dokumentum a fenntartó 

képviselőjének támogató nyilatkozata, valamint civil szervezetek esetén nyilatkozat a 

beszámoló letétbe helyezéséről („G” melléklet). 


