
KÖZSÉGÜNKÉRT MOGYORÓDÉRT ALAPÍTVÁNY 

Pályázati kiírás 

Helyi hatókörű civil szervezetek támogatása 2020. 

A pályázat kiírás kódja: KMA-20 

A meghirdetés dátuma: 2020. 04. 22. 

Pályázat benyújtási időszak: 2020. 04. 22 – 2020. 05.11. 18:00 

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata megbízásából a Községünkért Mogyoródért Alapítvány 

(továbbiakban: Alapítvány)  

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  (XII.  31.) Korm.  rendelet (a 

továbbiakban: Ávr.), 

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, 

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 

szóló 8/2016.  (III.  25.) MvM rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet), valamint  

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao tv.) 

alapján pályázatot hirdet a helyi hatókörű civil szervezetek számára, kizárólag azok alapcélja szerinti 

közösségteremtő, a hatókörükbe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységükhöz 

kapcsolódó költségek fedezésére az alábbiaknak megfelelően. 

Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltfeltételek módosulhatnak. 

 

1. A pályázat célja 

A pályázat célja a helyi hatókörű civil szervezetek támogatása, amelyet a pályázó a 2. pontban 

meghatározott tevékenységre fordíthat.  

2. Támogatható tevékenységek  

A támogatást a pályázó az alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség 

érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek, valamint működési költségeinek 

fedezésére fordíthatja. 

3. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke  

A rendelkezésre álló forrás 4 000 000 Ft a Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

alapján.  



 

4. Elszámolási időszak 

2020. január 1 – 2020. december 31.  

 

5. Pályázat benyújtására jogosultak köre 

Pályázatot nyújthat be az a Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, amely 

Mogyoródon székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, de legalább ezen időszakban 

mogyoródi tevékenysége köztudomású. További feltétel, hogy a pályázó Mogyoródon az 

alapító okirata/ alapszabálya szerinti tevékenységet folytasson, valamint legalább egy lezárt év 

pénzügyi beszámolójával rendelkezik, melyet az Országos Bírósági Hivatalban 2019. május 31-

ig letétbe helyezett.  

 

6. A pályázat benyújtásának módja 

A pályázatot érvényesen benyújtani a Pályázati adatlap és mellékleteinek kitöltésével lehet. Az 

adatlapot a palyazat@mogyorodert.hu címen kérhető vagy a 06-30-327-0820 számon 

előzetesen egyeztetve személyesen átvehető.  

 

A pályázó egyidejűleg több célra is igényelhet támogatást, de a kérelmeket külön-külön 

pályázati adatlapon kell benyújtani.  

 

Több pályázó is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen 

meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelőst.  

 

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat: 

 

a) a szervezet alapító okiratának/ alapszabályának másolata; 

b) a pályázat benyújtását megelőző évről szóló beszámolóját és annak letétbe helyezését 

igazoló iratot (előző év hiányában a legutolsó -2018.- lezárt év beszámolóját); 

Az adatlap nélkül és/vagy a beadási határidőn túl benyújtott valamint a hiánypótlást nem 

teljesítő pályázatok érvénytelenek és elutasításra kerülnek.  

 

7. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és elbírálás  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 11. 18:00 

A pályázat benyújtásának helye: 

- személyesen, előzetesen időpontot egyeztetve a 06-30-3270820 telefonszámon  

- postai úton: Községünkért Mogyoródért Alapítvány, 2146 Mogyoród Fóti út 10. 

címre. Ez esetben a postára adás határideje: 2020. május 11.  

 

8. Formahibák 

Hiánypótlási kötelezettséggel formai hibásnak minősül a pályázat, amennyiben az alábbi 

hibákat tartalmazza: 

- A pályázati adatlap részét képező nyilatkozatok kitöltésének elmulasztása; 

mailto:palyazat@mogyorodert.hu


- meg nem jelölt pályázati kategória a pályázati adatlapon; 

- bármelyik kötelező melléklet hiánya; 

- a tervezett program időpontja az elszámolási időszakon kívülre esik; 

- a tárgyévben kapott támogatásokról szóló mező nincs kitöltve;  

- hiányzó aláírások; 

- bármely kötelezően kitöltendő rész üresen maradt.  

 

9. Elbírálás 

A pályázatok elbírálási határideje: 2020. május 25.  

Az elbírálás eredményéről az érintetteket írásban értesítjük 2020. május 31-ig. Ezt követi a 

támogatási szerződések megkötése, valamint az elnyert összeg kiutalása. A támogatást 

kizárólag átutalással teljesíti az Alapítvány. A szerződéskötés feltétele: 30 napnál nem régebbi 

bírósági kivonat és NAV nullás igazolás bemutatása.  

A nyertesek nevét a Mogyoród MA c. lap közzéteszi.  

 

10. Információk 

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken nyújtunk segítséget: Trabalka Szilvia 06-30-327-0820, 

palyazat@mogyorodert.hu    

 

Mogyoród, 2020. 04. 22. 

 

Varga Nándor sk.  

KMA elnök  
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