
 
  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-
174/213 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • 
www.biatorbagy.hu 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Köznevelési pályázat II. fordulós kiírásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2017. (III. 30.) A 2017. évi 

köznevelési pályázatok elbírálásáról c. határozatában elkülönített a „Szakmai eszközök és 

intézményi könyvtárfejlesztése” pályázati téma támogatására 4 millió Ft-ot. 

A Képviselő-testület 2017 őszén az iskolák működési feltételeinek ismeretében javasolta az 

elkülönített összeget pályázati útján felosztani. 

Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek a Köznevelési pályázat II. fordulójának kiírását 
„Szakmai eszközök és intézményi könyvtárfejlesztése” témában a mellékelt pályázati kiírás 

szerint. 
Biatorbágy, 2017. szeptember 13. 

Tisztelettel: 

Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (IX. 28.) határozata 

Köznevelési pályázat II. fordulós kiírásáról 

 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a köznevelési intézmények 2017. évi 

pályázati támogatását és úgy dönt:  

1. meghirdeti a 2017. évi pályázat II. fordulóját a „Szakmai eszközök és intézményi 

könyvtárfejlesztése” támogatási célra, 



 

2. a pályázat fedezete Biatorbágy Város 2017. évi költségvetésében e célra biztosított 

keret maradványa, 

3. felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére, a jegyzőt és a pénzügyi 

osztály vezetőjét az ellenjegyzésre. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: A pályázat kiírása: 2017. október 1. 

A végrehajtást végzi: 

 Kabinet 

Szervezési Osztály 

Pénzügyi Osztály 
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Pályázat 

Biatorbágyon működő köznevelési intézmények számára 

2017. II. forduló 
 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata támogatni kívánja a biatorbágyi köznevelési 
intézményekben dolgozó pedagógusok szakmai fejlődését, a nevelőtestületek 
közösségfejlesztését, szakmai kapcsolatok kialakítását a testvértelepülések intézményeivel, 
diákcsere programok lebonyolítását és határon túli tanulmányi kirándulások megszervezését 
a testvértelepülések bevonásával.  

Fenti cél elérése érdekében pályázatot ír ki a Biatorbágy Város területén működő, a 2011. 
évi CXC törvény 7. § (1) bekezdés a), b), f), i) pontjaiban felsorolt intézmények, 
tagintézmények számára.  

I. Pályázati témák: 

1.  „Szakmai eszközök és intézményi könyvtár fejlesztése”   
 

II. Pályázók köre: 

Biatorbágy Város területén működő, a 2011. évi CXC törvény 7. § (1) bekezdés a), 
b), f), i) pontjaiban felsorolt intézmények 

III. Pályázati feltételek: 

1. A támogatás a 2017. november 1. és 2017. december 15. között megvalósuló 
beszerzésekre nyújtható be. 

2. A pályázatot az intézményvezetőnek el kell látnia kézjegyével. 

 

IV. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

1. A pályázat kapcsolódása más pályázatokhoz, projektekhez 

2. Több intézmény együttműködése a pályázati cél megvalósításában 

V. A pályázat benyújtásának módja, ideje 

A pályázatokat papír alapon, formanyomtatványon kell benyújtani Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 2017. október 13-án 12:00 óráig. A nyomtatvány 
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letölthető Biatorbágy hivatalos honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán. 

VI. A pályázat elbírálása, szerződéskötés, a pályázati összeg utalása 

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat oktatási és kulturális bizottsága véleménye 
alapján a képviselő-testület bírálja el 2017. október 31-ig. A pályázat elbírálását követő 15 
napon belül sor kerül a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati összeg átutalására, számla 
ellenében történő kifizetésére illetve előleg felvételére a szerződés aláírását követően 
kerülhet sor. 

VII. Elszámolható költségek köre és mértéke: 

1. Könyvtári egység és taneszköz, 100 %-ban 

VIII. A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási határidő: 

a) Dologi kiadásokról számla, felhasználási terület szöveges ismertetése 

A számlák devizaneme: HUF 

b) A szöveges beszámolót is tartalmazó pénzügyi elszámolás határideje: 2018. február 
1.  

c) Az elszámolás elmulasztása vagy határidőn túl benyújtott, vagy szakmai 
beszámolót nem tartalmazó elszámolás a 2018. évi pályázatból való kizárást 
vonja maga után. 

A pályázati tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást nyújt Ihászné Pálfi Katalin 
köznevelési referens személyesen és telefonon a 23/310-174/213-as melléken vagy a 
70/5055117 mobil számon, illetve e-mailen: palfi.katalin@biatorbagy.hu címen a 
Polgármesteri Hivatal nyitva tartási idejében. 
 
Biatorbágy, 2017. szeptember 28. 
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Pályázati adatlap 2017. II. forduló 
 

Pályázat  címe  

Pályázó neve  

- értesítési címe  

- e-mail címe  

- telefonszáma  

Intézmény neve  

- címe  

- e-mail címe  

- telefonszáma  

A pályázat  teljes költsége  

A pályázatban érintett pedagógusok 
száma 

 

A pályázatban érintett gyermekek/tanulók 
száma 

 

 
A pályázat részletes bemutatása 
(Milyen eszköz, mely tantárgyhoz, könyvtári egység, szerző, cím, példányszám, stb.) 
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A pályázat részletes költségvetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat esélyegyenlőséget szolgáló vállalásai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biatorbágy, 2017.  .………………………….. 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………. 

 intézményvezető pályázó 
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