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PM_CIVIL-2/068 Dunakeszi Kistérségért Egyesület
Ingyenes nyári táborozási lehetőség a Gödön és Dunakeszin élő 

gyermekek számára

4 tábor szervezése a Gödön és Dunakeszin élő gyermekek 

számára. (A gyerekek költségének fedezetét biztosítaná az 

igényelt támogatás.) 

Dunakeszi, Göd 11 360 730 Ft 11 360 730 Ft 20
A projekt célja a Gödön és Dunakeszin élő gyermekek  számára táborok rendezése. Napközis tábor (10 nap) 60 fő, balatoni tábor (4 éjszaka 5 nap) 17 fő, szigetközi tábor (4 éjszaka 5 nap) 15 fő. A célok indokoltak, minden tervezett 

tevékenység a projekt célját szolgálja. A projekt helyi jelentősége számottevő, és megfelelően bemutatásra került. A költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, megfelelnek a piaci áraknak.

A pályázat támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A javasolt támogatási összeg: 11.360.730-Ft Ft

PM_CIVIL-2/067 Dunakeszi Kistérségért Egyesület Dunakeszi Kistérség Online tájékoztatás szélesítése

A PM_CIVIL-1/069-es pályázat segítségével elindított 

tersegitenyek.hu internetes hírportál tovább működtetése és 

fejlesztése. 

Dunakeszi, Fót, Göd, 

Őrbottyán, Sződ, 

Veresegyház

6 572 522 Ft 6 572 522 Ft 20

A pályázat célja a PM_CIVIL_1/69-es pályázat keretében elindított tersegitenyek.hu internetes hírportál tovább működtetése és fejlesztése.  

A projekt keretében 2 fő újságíró, 1 fő fotós - 2022.04.01-2022.09.30.- közötti megbízási díja, jogi tanácsadás, 2 db mobiltelefon és projektmenedzsmenti költség kerül elszámolásra. A projekt helyi jelentősége számottevő, és megfelelően 

bemutatásra került. A célcsoport jól definiált, a lehetséges érintettek minél szélesebb körű elérését célozza, és megfelelően került meghatározásra, valamint részletesen bemutatásra került a célcsoport elérésének módja.A költségek teljes 

mértékben bemutatottak és alátámasztottak, megfelelnek a piaci áraknak.

A pályázat támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 6.572.522 Ft

PM_CIVIL-2/064
Krisztus Király Római Katolikus 

Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

A Krisztus Király Iskola játszótéri eszközeinek bővítése inkluzív 

eszközökkel

Az iskola hátsó udvarrészén található, összesen kb. 50 nm-es 

felületen inkluzív, mind a sérült, mind az ép gyeremekek 

használatára alkalmas játszóeszközök telepítése.

Dunakeszi 3 531 000 Ft 3 531 000 Ft 20

A projekt célja a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskolában tanuló, a többi tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható, halmozottan sérült diákok számára játszótéri eszközök elérhetőségének biztosítása. Jelenleg az iskola kültéri 

játszóeszközeit kizárólag az ép gyermekek tudják használni. A projekt célja egy olyan játszótér kilakítása amit mind a sérült, mind az ép gyermekek egyaránt tudnak használni. A beszerzésre kerülő eszközök: 1 db kerekesszékes körforgó,  1 db 

fekvő mérleghinta, 1 db rugós szék, 1 db fejlesztő kisház. A Pályázó megfelelően meghatározta a projekt keretében elérendő célokat és az eléréshez szükséges tevékenységet. A célcsoport jól definiált, a lehetséges érintettek minél szélesebb 

körű elérését célozza. A költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt megvalósítási helyszíne: Dunakeszi

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatási összeg: 3.531.000- Ft

PM_CIVIL-2/061 Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület
Az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iksola, gyermekek részére 

nyújtott szolgáltatás bővítő tevékenység fejlesztése

A városi Kvassay Jenő Általános Iskolában tanuló gyermekek 

számára az iskola által nyújtott higiéniai színvonal javítása, 

különböző higiéniai adagolórendszerek, kézfertőtlenítő 

állványok, állomások beszerzésével és telepítésével.

Őrbottyán 945 803 Ft 945 803 Ft 20

A pályázat céja: a városi Kvassay Jenő Általános Iskolában tanuló gyermekek számára az iskola által nyújtott higiéniai színvonal javítása, különböző higiéniai adagolórendszerek, kézfertőtlenítő állványok, állomások beszerzésével és 

telepítésével. 

A projekt helyi jelentősége számottevő tekintettel arra, hogy a beszerezni és felszerelni kívánt higiéniai rendszerek a mai kor követelményeinek megfelelő megoldást jelentenének az iskola tanulóinak és az ott dolgozó tanárok és 

alkalmazottak számára is. Továbbá minőségi előrelépést jelentene a higiéniai színvonal tekintetében mind a felhasználó élmény, mind a személyes higiénia megvalósulásának hatákonysága tekintetében is. Fentieken túl jelentősen tudnának 

javítani a higiéniai színvonalat a járványügyi védekezéshez kapcsolódóan is, mely a pandémia időszakában kiemelt fontosságú.

A projekt megvalósítás helyszíne: Őrbottyán, Kvassay Jenő Általános Iskola 

A célcsoport: az iskola tanulói, tanárai és alkalmazottai (450-500 fő)

A célcsoport elérésnek módját külön nem fejti ki a Pályázató, de az iskolában kívánják felszerelni a higiéniai eszközöket, ebből következtetni lehet arra, hogy a célcsoport elérése biztosított. 

A költségek bemutatottak és megfelelnek a piaci áraknak.  

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 945.803.-Ft

PM_CIVIL-2/053
Tavirózsa Környezet- és 

Természetvédő Egyesület

A Veresegyházi Tavak Tanösvény felújítása, túravezetés helyi 

gyermekeknek
Tavak felújítása, túrák szervezése Veresegyház 1 404 990 Ft 1 404 990 Ft 20

A pályázat céja:  a Veresegyházi Tavak Tanösvény felújítása, túravezetés helyi gyermekeknek (2 osztály, 2 óvodás csoport). Az egyesület által 2005-ben épített Veresegyházi Tavak Tanösvény leromlott állapotú berendezéseinek felújítása (új 

kezdőtábla készítése, állomásjelő cölópök felújítása, pótlása, új tájékoztató táblák készítése, a tanösvény jelzésének úrja festése, továbbá a tanösvény füzet aktualizálása, kiadása; "Andi és Bandi a tanösvényen" című óvodásoknak szóló 

foglalkozató füzet kiadása; eszközbeszerzések (fényképezőgép, laptop), valamint ismeretterjesztő cikk írása. 

A projekt helyi jelnetősége számottevő, tekintettel arra, hogy a látogatók többsége helyi óvodás és diák, de a térségből is érkeznek csoportok. A tanösvényen a mai napig 6714 főt, illetve 205 csoportot vezettek körbe. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Veresegyház

A célcsoport: helyi általános iskolások és óvodások.  

A célcsoport elérésnek módja bemutatott. (Megkeresik az iskolákat és óvodákat, Veresegyházi Város TV, helyi lap, honlap, Facebook)

A költségek bemutatottak és a bruttó 200.000.-Ft-ot meghaladó költségek megfelelnek a piaci áraknak. 

Az egyesület 3 db pályázatot nyújtott be, s mind a 3 pályázat ugyanazokat az eszközöket tartalmazza.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 1.404.990.-Ft

PM_CIVIL-2/028 Gödi Sirály Egyesület Civil közösségépítés egészségtudatos és kulturális programokkal Kultirális program szervezése, eszközbeszerzés Göd 7 516 000 Ft 7 516 000 Ft 20

A pályázat célja: Egészségtudatos, kulturális programsorozat. Szabadidős sportrendezvények, színházi előadások, egészségtudatos rendezvények, civil közösségépítés, hátrányos helyzetűek segítése, állatasszisztált pedagógia, egészségi 

állapotfelmérés.

A projekt helyi jelentősége számottevő. Helyi lakosok, intézményi dolgozók szűrővizsgálata. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Göd.

A célcsoport: több korcsoport (óvodás kortól nyugdíjasokig) számára biztosítanak lehetőséget egészségállapot felmérésére és rendezvényeken való részvételre. 

A célcsoport elérésnek módja: városi intézményeken és civil szervezetek által szervezett közösségeken keresztül.

A projekt támogatásra javasolt teljes támogatási összeggel. 

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 7.516.000 Ft

PM_CIVIL-2/005 Csörögi Ifjúságért Alapítvány Csörögi Közösségi Napok
Csörögi Közösségi Napok megrendezése 

(2 napos rendezvény)
Csörög 4 991 100 Ft 4 991 100 Ft 20

A pályázat célja a két napos Csörögi Közösségi Napok rendezvény ismételt megrendezése. 

A projekt megvalósítási helyszíne: Csörög.

A tervezett tevékenységek a projekt célját szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége számottevő, mivel a rendezvény a tavalyi évben is sikert aratott és 2022-ben is a helyi igényeknek megfelelően kerül megrendezésre.

A projekt célcsoportja Csörög lakossága, de a környező településekről is várják az érdeklődőket. A célcsoport elérése az egyedi plakátok által és a Dunakanyar Rendezvényiroda segítségével biztosított.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 4.991.100 Ft

PM_CIVIL-2/004 Fót Sportegyesület Amatőr sporttevékenységet elősegítő öltözőfelújítás meglévő sportöltöző felújítása Fót 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 20

A pályázat célja a fóti sportolók számára a sporttevékenységük végzéséhez megfelelő körülmények biztosítása a meglévő sportöltöző felújítása által. A teljes felújítási költség és a támogatási összeg különbözetét Fót Város Önkormányzata 

finanszírozza.

A projekt megvalósítási helyszíne: Fót.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége számottevő, mivel az épületfelújítás indokolt és hosszútávon biztosítana megfelelő körülményeket, melynek köszönhetően aktív tagokkal bővülhetne az egyesület. 

Elsődleges célcsoport a Fóton és környékén élők és dolgozók, de igyekeznek elérni és bevonni minden szóba jöhető korcsoportot nemtől függetlenül. A célcsoport elérése az egyesület weboldalán, közösségi oldalán és szórólapokon, valamint 

az Önkormányzat művelődési intézményein és az óvódák-iskolák levelező rendszerein keresztül biztosított.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 20.000.000 Ft

PM_CIVIL-2/081 Dunakeszi Református Egyházközség
Ifjúsági foglalkozások szervezése és fejlesztése a Dunakeszi 

Református Egyházközségnél
Foglalkozások szervezése, eszközbeszerzés Dunakeszi 11 897 137 Ft 11 897 137 Ft 19

A projekt célja Dunakeszi Református Egyházközség ifjúsági- és gyermekfoglalkozásainak szolgáltatás bővítése a Godly Play módszer bevezetésével. A projekt keretében a Godly Play módszerhez tartozó képzés és eszközök kerülnek 

beszerzésre, valamint kilakításra kerül egy "Godly Play terem" és egy "Kirner terem" továbbá a projekt keretén belül megvalósul a terem és a templom audiovizuális összeköttetése. A Godly Play módszer lehetőséget kínál, hogy a gyerekek 

játékosan, lendületesen fedezzék fel a hit ajándékát a történeteken keresztül, és segít abban, hogy megértsék és elsajátítsák a Biblia nyelvezetét. A célok indokoltak, minden tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja. A projekt helyi 

jelentősége közepesen jelentős. A projekt célcsoportja dunakeszin és annak régiójában élő gyermekek és fiatalok, továbbá azon hitoktatók, akik a Godly Play módszer elsajátítására törekszenek. A költségek teljes mértékben bemutatottak és 

alátámasztottak, megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt megvalósítási helyszíne: Dunakeszi

A pályázat támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatási össszeg: 11.897.137 Ft

PM_CIVIL-2/079
Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak 

Club 

Pályázat a Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Club 

eszközbeszerzése, korszerűsítése
Eszközbeszerzés Dunakeszi 19 877 160 Ft 14 717 180 Ft 19

A projekt célja a Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Club eszközbeszerzése. Az Egyesület fő profilja az utánpótlásnevelés, de a szabadidősport is kiemelt figyelmet kap az Egyesület számára. A pályázat keretében beszerezni kívánt eszközök: 4 

db kajak nelo, 4 db kajak nape, 5 db mini kajak, 1 db 4 személyes mini kajak, 12 db kajak lapát braca, 15 db erőfejlesztő eszközök, 1 db motorcsónak test, 1 csónakmotor, 1 db ergóméter, 2 db apple laptop, 2 db android laptop. 

A Pályázati Adatlap 7. pontjában és a Költségtervben nem került bemutatásra, hogy a beszerezni kívánt 2 db apple laptop, 2 db android laptop kiknek a részére lennének az Egyesületen belül, valamint, hogy ezen eszközök hogyan járulnak 

hozzá a projekt céljához.  A Költségtervben a 4 db eszközre beállított költség összesen: 1.659.980 Ft. Az "Erőfejlesztő eszközök, súlyzók stb"költségsor piaci ár igazolása nem megfelően történt meg. A költségsorhoz beállított költség 3.500.000 

Ft. A projekt helyi jelentősége számottevő és megfelelően bemutatásra került.  A célcsoport jól definiált, a lehetséges érintettek minél szélesebb körű elérését célozza. A költégek részben bemutatottak és alátámasztottak. 

A projekt megvalósításának helyszíne: Dunakeszi

A pályázat támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

Javasolt támogatási összeg:         14.717.180 Ft

  Igényelt támogatási összeg:       19.877.160 Ft 

                               Laptop apple:          - 859.980 Ft

                           Laptop android:         -  800.000 Ft

Erőfejlesztő eszközök, súlyzók:        - 3.500.000 Ft

                                                               14.717.180 Ft

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

Javasolt támogatási összeg: 14.717.180 Ft



PM_CIVIL-2/077
Fót-Kisalagi Református Missziói 

Egyházközség
Gyülekezeti gyermek és ifjúsági hittantábor Hittantábor szervezése Fót 840 000 Ft 810 000 Ft 19

A projkt célja a gyülekezet hittanra járó gyermekeinek és konfirmált fitalajainak közös nyári tábor szervezése Galyatetőn. A projekt keretében megrendezésre kerülő tábor létszáma 30 fő. A tábor célja élő kapcsolat erősítése a gyülekezet 

közösségében, hitbeli ismeretek szerzése, elmélyítése. A célok indokoltak, minden tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja. A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős. A költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, 

azonban a hiánypótlás során benyújtott árajánlatban szereplő szállásköltség kedvezőbb, mint  a költégtervben beállított összeg.

A pályázat támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

Javasolt támogatási össszeg: 810.000 Ft (Csökkentett támogatás)

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

Javasolt támogatási összeg: 810.000 Ft

PM_CIVIL-2/074 Magyar Mentőmotor Alapítvány
Kistérségi mentőellátás fejlesztése a Magyar Mentőmotor 

Alapítvány mentőtiszti kocsijának segítségével 

Új, mentőtiszti kocsinak alkalmas jármű beszerzése. 

Megküldönböztető fényjelzés kialakítása a gépjárművön, 

valamint fényvisszaverő fóliázása.

Csomád, Csörög, Dunakeszi, 

Fót, Göd, Mogyoród, 

Őrbottyán, Sződ, Sződliget, 

Vácrátót, Veresegyház

16 171 664 Ft 16 171 664 Ft 19

A projkt célja a Magyar Mentőmotor Alapítvány új (tartalék) mentőtiszti gépjárművének beszerzése. A projekt keretében 1 db Honda CR-V Hybrid Lifestyle 21 4WD CVT kerül beszerzésre. A projekt tartalmazza a gépjármű mentőjárművé 

alakítását, megkülönböztető jelzésének kialakítását és fényvisszaverő fóliázását. A Magyar Mentőmotor Alapítvány 2009 óta közhasznú alapítványként az Országos Mentőszolgálattal együttműködve (jelenleg) 4 mentőmotorral és 1 

mentőtiszti kocsival vesz részt a sürgősségi ellátásban. 2021. évben motoros szezonban (májustól októberig) a Közép-Magyarországi régióban 2 mentőmotorral látták el a betegeket, sérülteket. A nyár folymanán a Balatonnál 2 önkéntes 

mentőmotoros teljesített szolgáltot ellátva Somogy, Fejér és Veszprém megyét valamint a Balaton parti települések lakosságát és turistáit. A mentőtiszti kocsi egész évben napi 24 órás szolgálatban látta el a betegeket Vácon és térségében. Az 

elmúlt évben a váci telephelyükről a riasztások döntő százalékában a pályázatban szereplő települések - Göd, Csomád, Csörög, Dunakeszi,Fót,Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget,Vácrátót, Veresegyház- valamelyikére történt.  A célok 

indokoltak, minden tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja. A projekt helyi jelentősége számottevő, és megfelelően bemutatásra került. Az Alapítvány által ellátott terület (a projekt megvalósulásának helyszíne, ezáltal a projekt 

célcsoportja) tágabb, mint a Felhívásban megjelölt terület (célcsoport). A költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, megfelelnek a piaci áraknak.

A pályázat támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatási össszeg: 16.171.664 Ft

PM_CIVIL-2/071
Csömör-Nagytarcsai Református 

Missziói Egyházközség
Pünkösdi Kulturális Napok a Magvető Házában

A zene és az irodalom eszközével a keresztény misszót erősíteni, 

miközben értéket teremtenek. A "Pünkösdi Kulturális Napok a 

Magvető Házában" című programsorozattal egy rangos 

rendezvényt kívánnak meghonosítani. 

Csömör 7 428 005 Ft 7 428 005 Ft 19

A projekt célja a település hitéleti és kulturális életét erősíteni a református templomban megrendezésre kerülő háromnapos rendezvénysorozattal. A rendezvény időpontja 2022. június 24-26-ig. A fellépő művészek között szerepel többek 

között Palúr János Párizsi Nagydíjat nyert Liszt díjas orgonaművész, Kaczander Orsolya fuvolaművész, Prima Primissima és Liszt-díjas Érdi Tamás zongoraművész stb. A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős. A célcsoport jól definiált, a 

lehetséges érintettek minél szélesebb körű elérését célozza, és megfelelően került meghatározásra, valamint részletesen bemutatásra került a célcsoport elérésének módja. A költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, 

megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatási összeg: 7.428.005- Ft

PM_CIVIL-2/066 Minden Állatért Alapítvány Ivartalanítási akdió, Göd és térsége
Ivartalanítási akció Göd városában és vonzáskörzetében a 

felelsleges kutya- és macskaszaporulat meglezőése érdekében.
Göd, Sződ, Sződliget 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 19

A projekt célja a felesleges kutya- és macskaszaporulat megelőzése, ezáltal a közterületeken kóborló, sintértelepekre vagy menhelyekre kerülő, gazdátlan állatok létszámának csökkentése. A célok indokoltak, minden tervezett tevékenység a 

projekt célját szolgálja. A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős. A költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt megvalósulási helyszínei: Göd, Sződ, Sződliget

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatási összeg: 3.000.000 Ft

PM_CIVIL-2/052
Vácrátóti Hagyományőrző és 

Faluvédő Egyesület

"Vess figurát olyan cifrát csizmád sarka hányjon szikrát!" a 

Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület által szervezett 

hagyományőrző találkozók ( 8 alkalom) támogatása és az 

egyesületi és hagyományőrző foglalkozásoknak helyet biztosító 

székhely épület karbantartása.

Hagyományőrző találkozók (8 db) szervezése Vácrátót 13 711 841 Ft 13 710 581 Ft 19

A pályázat céja: hagyományőrző találkozók szervezése 8 alkalommal, más-más település hagyományőrző csoportjainak vendégül látása, tapasztalatcsere és a hagyományok ápolása, bemutatása érdekében; továbbá az egyesületi 

rendezvényeknek helyet biztosító épület 4 helyiségének (nézőtér, táncterem, folyósó, előtér) festése, táncpróbáknak helyet adó terem hosszabbik falára tükrök felhelyezése, a színpad függönyeinek cseréje és motor kivitelezés kialakítása, 

valamint a próbatermek és nézőtér hiányzó függönyözésének pótlása; tárgyi eszközök (kültéri rendezvény pavilon, vasaló, ruhafogas és asztalok) beszerzése.

A Pályázó a célokat egyértelműen meghatározza, azonban a hagyományőrző találkozók bemutatása, indokoltsága elnagyolt.

A projekt helyi jelentősége számottevő, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása megfelelő környezetet teremt a közösségépítő rendezvények megtartásához, melyen a teljes lakosság részt vehet. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Vácrátót

A célcsoport definiált: Vácrátót település teljes lakossága, összesen 1980 fő. 

A célcsoport elérésnek módját (honlap, Facebook, nyomtatott sajtó) bemutatta a Pályázató.

A költségek megfelelnek a piaci áraknak. Továbbá a hiánypótlás keretében benyújtott költségtervben feltüntetett összeg kevesebb, mint az adatlap 6. pontjában jelzett igényelt támogatás összege ezért csökkentett támogatásra javasolt.  

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel. 

Igényelt támogatás összege:                                                                                                                      13.711.841.-Ft

Igényelt támogatás és a hiánypótlás keretében benyújtott költségterv különbözete:                         - 1.260.-Ft

Javasolt támogatás összege:                                                                                                                      13.710.581.-Ft

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 13.710.581.-Ft

PM_CIVIL-2/051
Göd-ÉRT Környezetvédelmi és 

Városvédő Egyesület

Hogyan óvhatjuk meg az egészséges életkörülményeket és Göd 

természeti környezetét a különleges gazdasági övezet 

szomszédságában?

Zajterhelés meghatározása a Samsung vonatkozásában Göd 1 720 000 Ft 1 720 000 Ft 19

A pályázat céja:  olyan zajvizsgálatok elvégeztetése a következő hónapokban, amelyek a Golfpályán és a város különleges gazdasági övezettel szomszédos, évek óta zajszennyezéssel sújtott helyszínein feltárják a ténylegesen érintett 

területeket. A vizsgálatokkal szeretének hozzájárulni azon hatékony hatósági intézkedések megalapozásához, melyekkel az üzem jogszerű működése biztosíthatóvá válik. Ezzel a méréssorozattal, a környezeti helyzet feltárásával szeretnének 

hozzájárulni Göd értékeinek megőrzéséhez.   

A projekt megvalósítás helyszíne: Göd

A célcsoport: a zajszennyezésben érintett gödi lakosok. 

A célcsoport elérésnek módja bemutatásra került. (Az egyesület eddigi zajjal kapcsolatos tevékenysége során kialakított címlista, online platformjaik, szórólapok.) 

A költségek bemutatottak és megfelelnek a piaci áraknak.  

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

Javasolt támogatás összege: 1.720.000.-Ft

PM_CIVIL-2/048 Szeretem Dunakeszit Egyesület Családi KRESZ nap Gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése Dunakeszi 6 897 370 Ft 6 897 370 Ft 19

A pályázat céja:  Családi KRESZ nap rendezése. A program célja a Dunakeszin élő gyermekek, családok segítése a biztonságos közlekedésben, KRESZ szabályok ismertetése, elsajátítása, baj esetén a segítségkérés módja, a rendőrség, tűzoltóság, 

mentők munkájának bemutatása, fontossága. A program ideje alatt egész nap a résztvevőknek ingyen catering (édes, sós aprósütemények, pizzafalatok, üdítők, ásványvíz) biztosítása. A fentieken túl néhány a tervezett programok közül: 

mozdonyos kisvonattal utazás, ügyességi kerékpáros és gyermekönvédelmi bemutató, KRESZ park felépítése, ügyességi pályán többféle közlekedési verseny, bohócelőadás, arcfestés. 

A projekt helyi jelentősége közepes, tekintettel arra, hogy ugyan a résztvevőkkel megismertetik a közlekedés szabályait, etikettjét és azt, hogy baj esetén mi a segítségkérés módja, viszont csak egy napos rendezvény és nem állapítható meg, 

hogy milyen helyi igényekre reflektál.

A projekt megvalósítás helyszíne: Dunakeszi

A célcsoport: elsődlegesen a Dunakeszin élő iskolások és családtagjaik, de minden korosztályból szívesen fogadnak látogatókat.   

A célcsoport elérésnek módja bemutatott. (Szórólapok postaládákba, iskolákba, egyéb intézményekbe, plakátok kihelyezése, Facebook hirdetés, helyi újságban hirdetés elhelyezése; továbbá a helyi iskolákat személyesen vagy e-mailben 

tájékoztatják a rendezvényről.)

A költségek bemutatottak és megfelelnek a piaci árnak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

Javasolt támogatás összege: 6.897.370.-Ft

PM_CIVIL-2/044 Forrás Közhasznú Egyesület Jótékonysági hagyományőrző nap Rendezvényszervezés, jótékonysági felajánlás Veresegyház 18 000 000 Ft 17 000 000 Ft 19

A pályázat céja:  egy hagyományőrző, jótékonysági nap szervezése a helyi és környéken élő családok, lakosság számára. Az eseményen színes hagyományőrző programok mellett a kultúra, játék, interaktív foglalkozások és a helyi értékek 

mellett a vendéglátás és a szórakozás is helyet kapna. 

A projekt helyi jelentősége számottevő. A rendezvény a teljes lakosság részére szól. A hagyományokat, nemzeti értékeket kívánják megismeretni és a helyi közösséget összekovácsolni; továbbá jótékonysági akciót is szerveznek, mely 

keretében a vendéglátásból befolyó nyereség 100 %-át fel kívánják ajánlani egy agyi bénulás után, mozgásában erősen korlátozott 8 éves veresegyházi kisfiú részére.

A projekt megvalósítás helyszíne: Veresegyház

A célcsoport: a helyi és a környéken élő családok, lakosság. 

A célcsoport elérésnek módja bemutatásra került (online tér, facebook csoportok, különböző médiafelületek, offline hirdetések elhelyezése a város különböző pontjain).

A költségtervben beállított "Teljeskörű rendezvény szervezés" költség alátámasztott, megfelel a piaci árnak. Azonban az "Igénybe vett szolgáltatások"  költségmezőben szerepeltetett "Jótékonysági felajánlás" összege (1.000.000.-Ft) nem 

elszámolható költség. 

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel. 

Igényelt támogatás összege:                                                  18.000.000.-Ft

Nem elszámolható költség (jótékonysági felajánlás):     - 1.000.000.-Ft

Javasolt támogatás összege:                                                  17.000.000.-Ft

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 17.000.000.-Ft

PM_CIVIL-2/038 Csupafül Közalapítvány

"Szeretem a környezetem". Természeti környezetünk védelme és 

fejlesztése, zöld területek bővítése, környezetvédelmi 

tevékenységek gyermekekkel közösen. Környezetvédelemmel 

kapcsolatos élmények biztosítása a gyermekek számára.

Környezetvédelmi előadások gyermekek számára, 

öntörőrendszer kiépítése, zöldterület növelése, eszközbeszerzés
Sződ 12 501 922 Ft 12 501 922 Ft 19

A pályázat célja: zöldterület növelése gyeptéglákkal, öntözőrendszer kiépítése, környezetvédelmi előadások óvodásoknak, kerti eszközök beszerzése (ásó, kapa, lapát, gereblye) és a már meglévő raktárépület felújítása.

A projekt helyi jelentősége számottevő. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Sződ

A célcsoport bemutatásra és elérésük nem került bemutatásra, de feltételezhető.

A projekt támogatásra javasolt teljes támogatási összeggel. 

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege:12.501.922 Ft



PM_CIVIL-2/036
Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos 

Egyesület
Középpontban a nagycsalád Fóton is

eszközbeszerzés, ismertető kiadvány készítése, saját logós 

strandlabda gyártása
Fót 563 753 Ft 560 543 Ft 19

A pályázat célja: A tagcsaládok közötti kapcsolatok újraélesztése, hagyományos programok újraindítása, új családok toborzása. Szórólap nyomtatás, számítógép és operációs rendszer beszerzése. 

A projekt helyi jelentősége számottevő, helyi lakosok vehetnek részt a programokon. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Fót

A célcsoport bemutatásra került, de elérésük nem került kifejtésre.

A számítógép esetében csatolt árajánlat és a költségtervben beállított bruttó összeg közti különbség: 3210 Ft.

A projekt támogatásra javasolt csökkentett támogatási összeggel. 

Javasolt támogatási összeg: 560.543 Ft.

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 560.543 Ft

PM_CIVIL-2/034
Mogyoródi Lokálpatrióta Civil 

Egyesület
Hagyományőrző családi nap Mogyoródon Családi nap szervezése Mogyoród 16 952 110 Ft 16 952 110 Ft 19

A pályázat célja: Hagyományőrző családi nap rendezése Mogyoródon. 

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, az eseményen nem csak a helyi lakosok vehetnek részt. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Mogyoród

A célcsoport bemutatásra került, de elérésük nem került kifejtésre.

A projekt támogatásra javasolt teljes támogatási összeggel. 

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 16.952.110 Ft

PM_CIVIL-2/033 Mogyoród Football Club Futókör kialakítása Futókör kialakítása Mogyoród 4 202 335 Ft 4 202 335 Ft 19

A pályázat célja: Egy 210 m hosszú futókör kialakítása a mogyoródi Ober János Sportcentrumban. 

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, a fejlesztés eredményét nem csak a helyi lakosok vehetik igénybe. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Mogyoród

A célcsoport és elérésüknek módja nem került bemutatásra.

A Pályázó által csatolt tervezői nyilatkozat alapján a tervezett tevékenység nem építési engedély köteles.

A projekt támogatásra javasolt teljes támogatási összeggel. 

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 4.202.335 Ft

PM_CIVIL-2/029 Futball Club Sződ
A Sződi labdarúgó pálya gyepfelújítása, öntözőrendszer 

kialakítása

A sződi labdarúgó pálya gyepfelújítása, öntözőrendszer 

kialakítása
Sződ 8 127 300 Ft 8 127 300 Ft 19

A pályázat célja: A sződi labdarúgó pálya gyepfelújítása és öntözőrendszer kialakítása. Sport és rendszeres mozgás elősegítése.

A projekt helyi jelentősége számottevő. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Sződ.

A célcsoport: egyesületi tagok és vendégsportolók. Óvodás kortól felnőtt korig terjedő korosztály.

A célcsoport elérésnek módja nem került bemutatásra.

A projekt támogatásra javasolt teljes támogatási összeggel. 

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 8.127.300 Ft

PM_CIVIL-2/026 DunaArt Képzőművészeti Egyesület
A DunaArt Főnix madara - Avagy a művészeti élet újraindítása 

Dunakeszin

Négy önálló kiállításból álló projekt megvalósítása. 

DunaArt Tavaszi Tárlat, Tuzson-Berczeli Péter önálló kiállítása, 

XXV. Dunakeszi Nyári Tárlat, Dunakeszi Fesztre kiállítás. 

Dunakeszi 1 652 500 Ft 1 652 500 Ft 19

A pályázat célja: Dunakeszi képzőművészek killítás-sorozata (3 alkalom) 2022. március és 2022. szeptember között. Tervezett látogatószám: 500-1000 fő/rendezvény.

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, nem csak helyi lakosok vehetik igénybe.

A projekt megvalósítás helyszíne: Dunakeszi.

A célcsoport: a város lakossága.

A célcsoport elérésnek módja: meghívó és egy 36 oldalas katalógus.

A projekt támogatásra javasolt teljes támogatási összeggel. 

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 1.652.500 Ft.

PM_CIVIL-2/024
Dunakeszi Tőzegtó Sporthorgász 

Egyesület

Dunakeszi Tőzegtavak úthálózatának karbantartása és zsilip 

felújítása

Dunakeszi Tőzegtavak úthálózatának karbantartása és zsilip 

felújítása
Dunakeszi 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 19

A pályázat célja: Dunakeszi Tőzegtavak úthálózatának karbantartása és zsilip felújítása.

A projekt helyi jelentőségeszámottevő. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Dunakeszi.

A célcsoport: horgásztavak körül élők, horgászok, látogatók, kirándulók.

A "zúzott kő" árajánlatban és költségtervben feltüntetett bruttó ára ellentmondásba ütközik. 5400 Ft-tal többet állított be, mint amiről az árajánlat szól.

A projekt támogatásra javasolt teljes támogatási összeggel. 

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 2.000.000 Ft

PM_CIVIL-2/023
Természetesen Dunakesziért 

Egyesület
"Családokkal a Családokért"

2 napos rendezvény minden korosztály számára. Elméleti és 

gyakorlati előadások, kutyás bemutató, koncertek, játékos 

vetélekdők, nyugdíjas tánccsoport fellépése. 

Dunakeszi 19 611 682 Ft 17 654 502 Ft 19

A pályázat célja: 2 napos rendezvény a testi/lelki egészség jegyében. Előadások (védőnő, gyermekorvos, pszichológus, dietetikus, természetgyógyász), gyakorlati foglalkozások (csecsemő újraélesztés próba-babákon, szűrőprogramok, kutyás 

programok.

A projekt helyi jelentősége számottevő. A rendezvény a teljes lakosság részére szól. Az egészségmegőrzést kívánják megismertetni és a helyi közösséget összekovácsolni. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Dunakeszi Reptér.

A célcsoport: Dunakeszin élő családok, lakosság. 

A költségtervben beállított „Nyomdai anyagok” piaci árának alátámasztása nem történt meg. 

A „Rendezvény szolgáltatás, egyéb” költséghez csatolt árajánlaton belül a „secu” költség nem beazonosítható. Amennyiben security-t jelent, abban az esetben sem támogatható, mert korábban „Biztonsági szolgálat” tételként bruttó 698.500 

Ft felvezetésre került.

„Bútor” tételként 2 nagy értékű kerti bútor lett beállítva, mely nem indokolt a rendezvényhez kapcsolódóan, ezért egy bútor támogatását javaslom.

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 17.654.502 Ft

PM_CIVIL-2/022
ÉLETFA GYERMEKEINKÉRT 

EGYESÜLET
Olvasó gyerekekért iskolai könyvtár projekt

Gyeremekek számára, korsztályuknak megfelelő könyvtárat 

kívánnak összeállítani, s az ehhez szükséges könyeveket 

megvásárolni. 

Veresegyház 422 100 Ft 422 100 Ft 19

A pályázat célja:  A Veresegyházi Életfa Waldorf Általános Iskola könyvtárának kialakítása. Az egyesület 134 db könyvet kíván beszerezni.

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, mert csak az iskola tanulóit érinti és más településekről is járnak ide diákok.

A projekt megvalósítás helyszíne: Veresegyház

A célcsoport: Életfa Waldorf Általános iskola 124 tanulója.

A pályázat támogatása javasolt teljes összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 422.100 Ft

PM_CIVIL-2/018 Dunai Vízisport Alapítvány
Logisztika és biztonság - eszközbeszerzés a Dunai Vízisport 

Alapítvány működtetéséhez
Eszközbeszerzés Göd 19 868 800 Ft 19 868 800 Ft 19

A pályázat célja egy új SAVER520 Open motorcsónak, egy Yamaha FT60GETX csónakmotor és egy Ford Transit CustomM1 gépjármű beszerzése annak érdekében, hogy az alapítványi programokon biztosítani tudják a vízi kíséretet, illetve hogy 

megoldott legyen az alapítvány gépjárművel nem rendelkező tagjainak és sporteszközeinek szállítása a versenyekre és edzőtáborokba.

A projekt megvalósítási helyszíne: Göd.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége számottevő, mivel a beszerzendő eszközök hosszútávon segítik és megkönnyítik az alapítvány munkáját.

A célcsoport és a célcsoport elérésének módja nem került kifejtésre, de a fejlesztés az alapítvány tagjait érinti, ezáltal az elérésük is valószínűsíthetően biztosított.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 19.868.800 Ft

PM_CIVIL-2/016
Reki Lovarda Egészségfejlesztő 

Egyesület
Kincsem lovaspark infrastruktúra fejlesztés Meglévő földút stabilizálása Göd 13 563 600 Ft 13 563 600 Ft 19

A pályázat célja a Kincsem Lovaspark lovardáinak megközelítését biztosító út felújítása, stabilizálása.

A projekt megvalósítási helyszíne: Göd.

A tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja. 

A projekt helyi jelentősége számottevő, mivel az útfelújítás indokolt és a felújítás által hosszútávon biztosított a lovardák megfelelő megközelítése.

A projekt célcsoportja és elérésének módja nem került konkrétan kifejtésre, de a célcsoport feltételezhetően a lovas közösség és az elérésük is valószínűsíthetően biztosított.

Az eredetileg benyújtott költségtervben feltüntetésre került az útfelújítás (13.563.600 Ft) költségén kívül a földmérés (229.000 Ft) költsége is, azonban az igényelt támogatás összege (13.563.600 Ft) csak az útfelújítás költségére vonatkozóan 

került beállításra. Tekintettel arra, hogy az igényelt támogatás összege hiánypótlás keretében nem növelhető, a pályázónak a hiánypótlás során csak az igényelt támogatás terhére elszámolni kívánt tételt kellett volna feltüntetnie. Mivel a 

költségvetés tételei a hiánypótlást követően sem módosultak, így csak az útfelújítás költsége számolható el a pályázatban.

Az útfelújítás költségének piaci ár igazolása megfelelő.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 13.563.600 Ft

PM_CIVIL-2/015
Biztonságos Csörögért Polgárőr 

Egyesület
Csörögi polgárőrség gépjármű igénylése Gépjármű beszerzés Csörög 7 269 000 Ft 7 269 000 Ft 19

A pályázat célja egy új DACIA Duster Prestige Blue gépjármű beszerzése annak érdekében, hogy az időjárási viszonyoktól függetlenül az egész település területén gördülékenyen működhessen a polgárőr tevékenység.

A projekt megvalósítási helyszíne: Csörög.

A tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja. 

A projekt helyi jelentősége számottevő, mivel a beszerzendő gépjármű hosszútávon segíti és megkönnyíti a polgárőrség munkáját.

A célcsoport és a célcsoport elérésének módja nem került kifejtésre, de a célcsoport feltételezhetően Csörög lakossága, illetve az elérésük is valószínűsíthetően biztosított.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 7.269.000 Ft



PM_CIVIL-2/014 Egyenlő Esélyekért! Alapítvány

Egyenlő Esélyekért! Alapítvány üzemi konyhájának felújítása, az 

ellátottak étkezésének költséghatékony biztosításának céljából, 

illetve konyhai eszközök beszerzése

Konyhafelújítás, eszközbeszerzés Csömör 19 907 214 Ft 19 907 210 Ft 19

A pályázat célja az alapítványi üzemi konyha padlóburkolatának cseréje, illetve konyhai eszközök beszerzése annak érdekében, hogy a fogyatékos és halmozottan sérült emberek részére a munkavédelem szempontjából és a NÉBIH által előírt 

követelményeknek megfelelő ellátást biztosíthassanak.

A projekt megvalósítási helyszíne: Csömör.

A tervezett tevékenységek a projekt célját szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége számottevő, mivel az étkeztetésre van igény és a projekt által hosszútávon segíthető az alapítvány munkája.

A projekt célcsoportja az alapítvány fogyatékos és halmozottan sérült ellátottjai, elérésük pedig biztosított.

A hiánypótlás során benyújtott árajánlatból megállapítható, hogy a pályázó 4 Ft-tal többet állított be a költségtervbe, mint amennyiről az ajánlat szól, ezért 4 Ft-tal szükséges csökkenteni a támogatás összegét. A többi költség piaci árának 

igazolása megfelelő.

Igényelt támogatás összege: 19.907.214 Ft

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 19.907.210 Ft

PM_CIVIL-2/013
Fóti AQUA Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület

A Fót-3 műszaki mentőszer (terepjáró) felszerelése defibrillátor 

berendezéssel (a reanimációs képesség bővítése Fót-Dunakeszi 

térségben, kiemelten a nehezen megközelíthető helyeken)

Defibrillátor beszerzése Csomád, Dunakeszi, Fót 946 150 Ft 946 150 Ft 19

A pályázat célja 1 db automata defibrillátor csomag és tartozékainak beszerzése az egészségügyi vészhelyzetek kezelésére.

A pályázó az adatlapon a pályázat tárgyát képező tevékenységként a c) pontot jelölte meg, azonban a defibrillátor beszerzése inkább a j) ponthoz kapcsolódik.

A projekt megvalósítási helyszínei: Csomád, Dunakeszi, Fót.

A tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja. 

A projekt helyi jelentősége számottevő, mivel a beszerzendő eszköz hosszútávon segítséget jelent a vészhelyzeteknél.

A célcsoport és a célcsoport elérésének módja nem került kifejtésre, de a célcsoport feltételezhetően Csomád, Dunakeszi és Fót lakossága, illetve az elérésük is valószínűsíthetően biztosított.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 946.150 Ft

PM_CIVIL-2/012 Kvassay Alapítvány A Kvassay hagyaték megismertetése Őrbottyánban és környékén

1. Kvassay sírkert feliratainak újrafestése, kerítés kihelyezése a 

sírkert köré

2. Kvassay-tarisznya készítése, oklevél nyomtattatása és plakett 

készíttetése a Kvassay verseny díjazottjainak

3. Tanösvény készítése

Őrbottyán 4 710 429 Ft 4 710 429 Ft 19

A pályázat célja a Kvassay hagyaték megismertetése az Őrbottyánban és környékén élőkkel, melyet az alábbi tevékenységekkel kívánnak elérni:

- Kvassay sírkert sírfeliratainak újrafestése, kerítés kihelyezése a sírkert köré, 

- tanösvény készítése,

- Kvassay-csomag készítése,

- oklevél nyomtattatása, Kvassay plakett készíttetése a Kvassay verseny díjazottjainak.

A projekt megvalósítási helyszíne: Őrbottyán.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, mert ugyan a tervezett tevékenységekkel széles körben elérhető a lakosság, az azonban nem állapítható meg, hogy a projekt helyi igényekre reflektál-e.

A projekt célcsoportja a településen és környékén élők, akiknek az elérése a helyi médián keresztül biztosított.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 4.710.429 Ft

PM_CIVIL-2/003
Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület
Göd és Környékének biztonságának védelméért

Az egyesület eszközparkjának bővítése, valamint a már 

megvásárolt OPEL VIVARÓ kisbusz belső átalakítása. 

Csömör, Göd, Sződ, 

Sződliget, Vácrátót
9 046 527 Ft 9 046 527 Ft 19

A pályázat célja eszközbeszerzés és a már megvásárolt OPEL VIVARÓ kisbusz belső átalakítása az emelt szintű védelem biztosításának céljából.

A projekt megvalósítási helyszínei: Csörög, Göd, Sződ, Sződliget, Vácrátót.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége számottevő, mivel az eszközök beszerzése és a kisbusz átalakítása által hosszútávon biztosított lesz Csörög, Göd, Sződ, Sződliget és Vácrátót települések lakosságának fokozottabb védelme.

Nem került konkrétan kifejtésre a célcsoport és a célcsoport elérésének a módja, azonban a célcsoport ettől eltekintve is behatárolható, ugyanis Csörög, Göd, Sződ, Sződliget és Vácrátót települések lakosságát érinti a fejlesztés és az elérésük 

is feltételezhetően biztosított.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 9.046.527 Ft

PM_CIVIL-2/001 Futsal Tanoda Sport Club Mindent a sportoló gyermekekért! terembérlés, eszközbeszerzés Veresegyház 12 247 930 Ft 12 247 930 Ft 19

A pályázat célja a  klubtagok számára eszközbeszerzés, illetve terembérlés (sportpálya) a megnövekedett létszám miatt és a gyakoribb edzések megtartása érdekében. 

A projekt megvalósítási helyszíne: Veresegyház.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége az eszközbeszerzés tekintetében számottevő, azonban a terembérlés esetében kevésbé jelentős. Az új eszközök beszerzése indokolt, mivel az elavult eszközök cseréje hosszútávon segíti a tagokat, azonban 

ellentmondásos, hogy a veresegyházi székhelyű klub Budapesten kíván termet/sportpályát bérelni.

Nem került konkrétan kifejtésre a célcsoport és a célcsoport elérésének a módja, azonban a célcsoport ettől eltekintve is behatárolható, ugyanis a klubtagokat érinti a fejlesztés és az elérésük is feltételezhetően biztosított.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatás összege: 12.247.930 Ft

PM_CIVIL-2/055
Tavirózsa Környezet- és 

Természetvédő Egyesület

A védett Malom-tó rehabilitációja és természeti értékeinek 

bemutatása

Idegenhonos halak lehalászása, hínáros szűrőmező létrehozása, 

inváziós fafajok írtása, eszközbeszerzés
Veresegyház 3 620 410 Ft 3 205 420 Ft 18

A pályázat céja: a védett Malom-tó rehabilitációja és természeti értékeinek bemutatása. Idegenhonos halak lehalászás a Malom-tó dél harmadában. Hínáros szűrőmező létrehozása (hínártelepítés 5 alkalommal, összesen 10 000 liter 

térfogatban a víz árpaszalmás kezelése 1 hektáron). A törpeharcsa és az ezüstkárász állomány gyérítése és 10 db 2 kg-os harcsa telepítése. Halrács javítása. Inváziós fafajok írtása (3 db bálványfa kivágása, a sarjak visszavágása 2 alkalommal). 

A Hynáros-csatorna kotrása és az iszap elszállítása. A Malom-tó és a Hínáros-csatorna állapotának monitorozása. Eszközbeszerzés (laptop, fényképezőgép). Ismeretterjesztő cikk írása.

A projekt helyi jelentősége közepes, tekintettel arra, hogy nem állapítható meg, hogy mekkora kihasználtsággal fog üzemelni a tóstrand és hány horgász várható a tóhoz. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Veresegyház

A célcsoport: Veresegyház lakossága.   

A célcsoport elérésnek módja bemutatott. (Veresegyházi Városi TV, helyi lap, egyesületi honlap, Facebook)

A költségek bemutatottak és a bruttó 200.000.-Ft-ot meghaladó költségek megfelelnek a piaci áraknak. 

Az egyesület 3 db pályázatot nyújtott be, s mind a 3 pályázat ugyanazokat az eszközöket tartalmazza, ezért a projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.  

Igényelt támogatás:                        3.620.410.-Ft

Eszözbeszerzés költsége:             -   414.990.-Ft

Javasolt támogatás összege:        3.205.420.-Ft

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/020
Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális 

Egyesület

9. Dunakeszi ALcSÓfesztivál - lecsófőzőverseny és közösségi 

kulturális programsorozat, 2022.

Dunakeszi alsón élő lakosok részére olyan rendezvény 

megszervezése, amely segíti a helyi lakosok közösségi életének 

építését, lecsófőzőversennyel egybekötött zenés-táncos 

kulturális szórakoztató programmal. 

Dunakeszi 2 825 750 Ft 2 825 750 Ft 18

A pályázat célja a Dunakeszi alsón élő lakosok számára a Dunakeszi ALcSÓfesztivál megszervezése.

A projekt megvalósítási helyszíne: Dunakeszi.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős.

A projekt célcsoportja Dunakeszi lakossága, a lakók elérése pedig az egyesület közösségi oldalán és a helyi újságon keresztül biztosított.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/021
Őrszentmiklósi Református 

Egyházközség
Közösségépítés 2022

A gyülekezeti élethez, programokhoz szükséges eszközök 

beszerzése. 
Őrbottyán 3 728 998 Ft 3 484 001 Ft 18

A pályázat célja: Közösségépítés, eszközbeszerzés (laptop, kerti játék, sátor, székek, tárgyalóasztal).

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, nem csak helyi lakosok vehetik igénybe.

A projekt megvalósítás helyszíne: Őrbottyán

A célcsoport bemutatása és elérésüknek módja megtörtént.

Észrevételek:

- "Kamera", "Kerti játék" és "összecsukható sátor" esetében a költségtervben a bruttó összeg a nettó oszlopba lett felvezetve. Különbség összesen: 224.997 Ft

A projekt támogatása csökkentett támogatási összeggel javasolt. 

Igényelt támogatás összege (3.728.998 Ft) – Nem elszámolható költségek (244.997 Ft) = 3.484.001 Ft

Javasolt támogatás összege: 3.484.001 Ft

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/025
Sport, Mozgás, Élet Tömegsport 

Egyesület

Sajátosnevelésű és Autizmussal élő gyerekek integrációja a 

közösségi Kajak-Kenu sport segítségével

Kajak-kenu sportegyesület létrehozása és működtetése, mely 

lehetővé teszi, hogy ép fejlődésmenetű és spericális nevelési 

igényű gyeremekek sport és egyéb közös tevékenységekben 

vegyenek részt. Ehhez szükséges eszközök beszerzése.

Sződliget 6 858 543 Ft 6 858 543 Ft 18

A pályázat célja: Olyan Kajak-kenu Sportegyesület létrehozása és működtetése, mely lehetővé teszi, hogy ép fejlődésmenetű és speciális nevelési igényű gyermekek sport és egyéb közös tevékenységekben vegyenek részt. Kajak beszerzés (12 

db), lapátok, ruházat és egyéb eszközök beszerzése.

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős. Nem csak helyi lakosok vehetik igénybe. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Sződliget.

A célcsoport: Sződligeten és környékén élő SNI gyermekek. 

A célcsoport elérésnek módja: környékbeli települések közintézményein keresztül (Általános Iskolák, Polgármesteri Hivatalok), valamint facebook segítségével. 

A projekt támogatásra javasolt teljes támogatási összeggel. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.



PM_CIVIL-2/047 Szeretem Dunakeszit Egyesület Állati jó családi nap Családi nap szervezése Dunakeszi 6 924 929 Ft 6 924 929 Ft 18

A pályázat céja:  "Állati jó" családi nap rendezése. A program célja az emberek és a kis kedvencek kapcsolatának bemutatása, felelős állattartás, kutyás etiket szabályainak ismertetése, erősítése, állatvédelem ismertetése, jelentősége, a helyi 

kutyás közösségek, a civil szervezetek tevékenységének bemutatása. Az egész napos programon a résztvevőknek ingyen catering (édes, sós aprósütemények, pizzafalatok, üdítők, ásványvíz) biztosítása. A fentieken túl néhány a tervezett 

programok közül: kutyás bemutató, kutya divatbemutató, kis kedvencek szépségversenye (kutya, macska, egyéb kategória), Dunakeszi legügyesebb kutyája verseny (akadálypálya), állatsimogató, gólyalábas és bohóc előadás, arcfestés, 

fotózkodási lehetőség, családi játékok, foglalkozások. Továbbá 3 db tablet beszerzése.

A projekt helyi jelnetősége közepes, tekintettel arra, hogy nem állapítható meg, hogy milyen helyi igényekre reflektál. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Dunakeszi

A célcsoport: minden korosztály; de elsődleges célpont a Dunakeszin élő kutyatulajdnosok, illetve egyéb háziállítot tartók és családtagjaik, valamint az állatbarátok.  

A célcsoport elérésnek módja bemutatott. (Szórólapok postaládákba, iskolákba, egyéb intézményekbe, plakátok kihelyezése, Facebook hirdetés, helyi újságban hirdetés elhelyezése.)

A költségek bemutatottak és megfelelnek a piaci árnak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/056
Római Katolikus Egyházközség 

(Alsógöd)
Az alsógödi katolikus közösségi ház tetőfelújítása Közösségi ház tetőfelújítása Göd 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 18

A pályázat céja:  az alsógödi katolikus közösségi ház tetőfelújítása.   

A projekt helyi jelentősége számottevő, tekintettel arra, hogy a katolikus közösségi ház a helyi egyházközségi programok és a plébánihához tartozó közösségek központi helyszíneként működik, emellett több civil kezdeményezés és oktatási 

tevékenység is zajlik az épületben. (Pl. helyet ad a szomszédos általános iskola egy osztályának tanórái megtartására; az épületben adománybolt működik a nehéz helyzetben lévő helyi családok, idősek támogatásra; anonim 

szenvedélybetegek csoportos összejövetelei, valmaint különböző sporttevékenységek (pl. gerinctorna) is zajlanak a közösségi házban.)

A projekt megvalósítás helyszíne: Göd, Pesti út 73. (Hrsz. 400)

A célcsoport beazonosítható. 

A célcsoport elérésnek módját külön nem fejti ki a Pályázató, de következtetni lehet arra, hogy a célcsoport elérése biztosított. 

A költség bemutatott és megfelel a piaci árnak. 

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/009 Zöld Iskola Alapítvány
Informatikai eszközfejlesztés a dunakeszi Fazekas Mihály Német 

Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában

Az iskola informatikai eszközparkjának fejlesztése új, korszerű 

munkaállomások kialakításával.
Dunakeszi 3 666 557 Ft 3 666 557 Ft 18

A pályázat célja a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola informatikai eszközparkjának megújítása.

A pályázó az adatlapon a pályázat tárgyát képező tevékenységként több pontot is megjelölt, azonban az informatikai eszközpark megújítása nem mindegyik ponthoz kapcsolódik.

A projekt megvalósítási helyszíne: Dunakeszi.

A tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja. 

A projekt helyi jelentősége számottevő. Az eszközpark megújítása indokolt és az új eszközök beszerzése által hosszútávon javítható az oktatás minősége.

A célcsoport és a célcsoport elérésének a módja nem került konkrétan kifejtésre, azonban a célcsoport ettől eltekintve is behatárolható, ugyanis az iskola teljes diákközösségét érinti a fejlesztés és az elérésük is feltételezhetően biztosított.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/019 Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesület
Közcélra irányuló tevékenységi támogatás (közbiztonság-védelmi 

tevékenység)
Eszközbeszerzés, nyomtatási költségek Dunakeszi 1 543 039 Ft 1 543 039 Ft 18

A pályázat célja eszközbeszerzés (pl. elektromos rollerek, láthatósági kabátok, mobil tetőreflektorok), illetve szórólap nyomtatás új polgárőrök toborzásának céljából.

A projekt megvalósítási helyszíne: Dunakeszi.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége számottevő, mivel az eszközök beszerzése hosszútávon segíti és megkönnyíti a polgárőrök munkáját, illetve a szórólapok által széles körben elérik a lakosságot.

A célcsoport nem került kifejtésre, de megállapítható, hogy Dunakeszi lakosságát érinti a fejlesztés és a közösség elérése a szórólapokkal biztosított.

A szórólap nyomtatással kapcsolatos árajánlatot a hiánypótlás során pótolta a pályázó, azonban az elektromos rollerrel kapcsolatosan kért javított árajánlat nem került benyújtásra. Az eredetileg benyújtott árajánlatban nem szerepelnek az 

ajánlatadó és az ajánlatkérő adatai, a keltezés dátuma és az aláírás.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/032 Fóti Károlyiak Alapítvány A Fóti Károlyi kastély belső kertjének rehabilitálása és fenntartása

A Fóti Károlyi kastély belső kertjének rehabilitálása és 

fenntartása. (Kútfúrás, automata öntözőberendezés és kert 

építése.)

Fót 13 288 976 Ft 13 288 976 Ft 18

A pályázat célja: Károlyi kastély belső kertjének rehabilitálása. Kútfúrás, öntözőrendszer kialakítása, engedélyek, tervezés.

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, nem csak helyi lakosok vehetik igénybe.

A projekt megvalósítás helyszíne: Fót

A célcsoport bemutatása megtörtént.

Észrevételek:

- Az egyik árajánlat aláírás nélkül került benyújtásra, de vélhetően e-mail útján kapta meg az alapítvány. Az alapítvány elnöke szignózta.

A projekt támogatása teljes támogatási összeggel javasolt. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/035
Tóth Mariska Hagyományőrző 

Alapítvány

Dunakeszi régen és ma - hagyományok és szokások a közösség 

szolgáltatában

A helytörténeti gyűjtemény kiállításához szükséges eszközök, 

berendezések beszerzése és 2 db emléktábla kihelyezése. 

Továbbá a gyűjteménynek helyt adó épületben a látógatói 

mosdó felújítása. 

Dunakeszi 10 551 280 Ft 10 229 447 Ft 18

A pályázat célja: A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény látogatói mosdójának felújítása, eszközök beszerzése (vitrinek, egyedi gyártású babák, TV, laptop, tájékoztató táblák).

A projekt helyi jelentősége számottevő. Helyi értékek megőrzése és bemutatása.

A projekt megvalósítás helyszíne: Dunakeszi

A célcsoport bemutatása megtörtént, de elérésük módja nem.

Észrevételek:

- „Álló vitrin”: árajánlatban szereplő összeg és költségterv közti különbség: 264.161 Ft

- „Polc álló vitrinhez”: árajánlatban szereplő összeg és költségterv közti különbség: 57.672 Ft

Összesen: 321.833 Ft

A projekt támogatása csökkentett támogatási összeggel javasolt. 

Igényelt támogatás összege (10.551.280 Ft) – Eltérések összesen (321.833 Ft) = 10.229.447 Ft

Javasolt támogatás összege: 10.229.447 Ft

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/042 Csomádi Községi Sportkör A Csomádi Községi Sportkör eszközbeszerzése BOMAG BW100AD-S vibrációs tandem henger beszerzése Csomád 13 632 969 Ft 13 632 969 Ft 18

A pályázat céja:  1 db BOMAG BW100 AD-5 ráülős vibrációs tandem henger beszerzése, mely a sportpálya gyepének karbantartására, tömörítésére alkalmas, ezzel biztosítva a pálya gyepének sportolásra alkalmas minőségűvé tételét.

A projekt helyi jelentősége számottevő. Az Egyesület 30 éve az egyetlen sportolási lehetőséget biztosítja a településen élő fiatalok számára. Céljuk a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás nevelési tevékenység feltételeinek biztosítása.

A projekt megvalósítás helyszíne: Csomád

A célcsoport: a helyben élő lakosság, térségi és megyei civil szervezetek. 

A célcsoport elérésnek módja nem kellően részletesen került bemutatásra. 

A költségek bemutatottak és megfelelnek a piaci árnak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/043 Őrbottyáni Csapatok SE CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP 2. sz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Őrbottyán sportéletének fejlesztése, az Őrbottyáni Csapatok SE 

tevékenységének bővítése. Terembérlés, eszközbeszerzés.
Őrbottyán 3 390 000 Ft 3 039 767 Ft 18

A pályázat céja:  előrelépés az asztalitenisz sportágban, főként utánpótlás vonalon, és új sportcsoportok, szakosztályok szervezése (darts, sakk, bridzs, scrabble, kosár, röplabda, tollas). Ehhez szükséges eszközök beszerzése, valamint 

tornaterem és klubterem bérlése.

A projekt helyi jelentősége számottevő, tekintettel arra, hogy az új szakosztályok létrehozásával több sportolási, szabadidős tevékenység lesz biztosított a település lakossága számára. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Őrbottyán

A célcsoport: általános iskolások, huszonévesek, 30-50 évesek, idősek, nyugdíjas korúak, szebbik nem.

A célcsoport elérésnek módja bemutatott. (Facebook, Google site, Őrbottyáni Hírmondó, Asztalitenisz Pest megye és országos csoportok) 

A költségek bemutatottak, azonban a tornaterembér költségét csökkenteni szükséges az alábbiak miatt:

A hiányótlás keretében becsatolt terembérleti szerződés és módosítása 2021.08.02. napjától 2022.06.30. napjáig szól, viszont a projekt 2022.01.01-2022.09.30 közötti időszakra esik. A költségtervben 9 hónapra 1 millió forint támogatást 

igényelt a Pályázó, viszont a terembérleti szerződés alapján csak 06.30-ig kerültek igazolásra a költségek, így csak 6 hónap támogatható. 

A hiánypótlási felszólításban szereplő hiányosságokat és javításokat elvégezte a Pályázó, azonban a költségtervben néhány tétel esetében megnövelte a bruttó összegeket. Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás során az eredetileg igényelt 

támogatási összeg növelésére nincs lehetőség, így az említett költségsorok csökkentése szükséges.

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel. 

Igényelt támogatás összege:                                                                                3.390.000.-Ft

Tornaterembér (3 hónap):                                                                                      - 333.333.-Ft

Megnövelt téltelek:

- Unicorn gumiszőnyeg 4 részes fekete, hordtáskával, dobó léccel                  - 3.600.-Ft

- Mission Torus 270, árnyék mentes világítás darts táblához                          - 13.300.-Ft

Javasolt támogatás összege:                                                                                3.039.767.-Ft

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/045 Zöld Iskola Alapítvány Sporttal a jövőért - régi pálya, új lehetőségek Régi aszfaltos kézilabdapálya felújítása, eszközbeszerzés Dunakeszi 19 824 573 Ft 19 824 573 Ft 18

A pályázat céja: a közel negyven éve épült, több, mint két éve lezárt, töredzett aszfaltú, balesetveszélyes, közel 800 m2 területű kézi- / kosárlabdapálya felújítása.  

A projekt helyi jelentősége számottevő tekintettel arra, hogy a felújítással visszanyert terület sokat enyhítene a tornaterem zsúfoltságán, lehetővé tenné a szabadban történő biztonságos sportolást, valamint további sportsikerek elérését.  A 

versenysport mellett a szabadidő hasznos eltöltésének is lehetőséget biztosítana. A gyermekek biztonságos környezetben tudnának sportolni és mozogni.

A projekt megvalósítás helyszíne: Dunakeszi, Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola udvara.

A célcsoport beazonosítható:  az általános iskola diákjai (876 fő), tanárai 

A célcsoport elérésnek módját külön nem fejti ki a Pályázató, de az iskola szabadtéri pályáját kívánják felújítani, ebből következtetni lehet arra, hogy a célcsoport elérése biztosított.  

A költségek bemutatottak és megfelelnek a piaci áraknak.  

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/046
Őrbottyáni Gyermekmosoly Óvodai 

Alapítvány

GYERMEKMOSOLY ÓVODAI CSALÁDI NAP SZERVEZÉSE, 

FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE
Családi nap szervezése, kertrendezés Őrbottyán 19 996 352 Ft 19 996 352 Ft 18

A pályázat célja: gyermekmosoly ovibuli családi nap szervezése, lebonyolítása, ehhez megfelelő játszóudvar, zöldövezet kialakítása, kulturális program biztosítása, népi fajátékok használata során hagyományőrzés, továbbá a programhoz 

kapcsolódóan a pedagógusok számára környezetvédelmi témájú szakmai továbbképzés.

A projekt helyi jelentősége közepes: csak az óvodás korúaknak és családjaiknak, egy alkalomra szóló rendezvény, de a pedagógusok a továbbképzésen elsajátított ismereteket a későbbiek során is fel tudják használni. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Őrbottyán

A tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja. 

A célcsoport jól definiált: őrbottyáni óvodás gyermekek (3-7 éves korú) és azok családja, pedagógusok.

A célcsoport elérésének módja kellően részletesen bemutatásra került. (Közvetlen meghívás személyesen szóban, szülői értekezleteken, az intézmény és a város honlapján, hirdetés a helyi újságban, szórólapokkal, plakátokkal)

A költségek bemutatottak és alátámasztottak. A bruttó 200.000.-Ft-ot meghaladó költség megfelel a piaci árnak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.



PM_CIVIL-2/049 Szeretem Dunakeszit Egyesület Te mit szeretsz Dunakesziben fotó és rajzpályázat Fotó és rajzpályázat Dunakeszi 13 998 589 Ft 13 998 589 Ft 18

A pályázat céja:  Te mit szeretsz Dunakeszin fotó és rajpályázat szervezése díjátadóval, családi nap keretében. (Két napos rendezvény.) A fotók az egyesület honlapján és a Facebook oldalon kihelyezsére kerülnek, szavazni lehet rájuk, s a zsűri 

az első 20 helyezettet értékeli és az 1. napon kerülnek kihirdetésre a fotópályázat nyertesei. A legjobb fotókból fotófal kerül kihelyezésre a rendezvény helyszínén. A 2. napon kerülnek kihirdetésre a rajzpályázat nyertesei. A program ideje 

alatt egész nap a résztvevőknek ingyen catering (édes, sós aprósütemények, pizzafalatok, üdítők, ásványvíz) biztosítása. A fentieken túl néhány a tervezett programok közül: előadások, arcfestés, ugrálóvár, családi óriás kifestő, szelfipontok, 

Csukás István művek által ihletett vetélkedő, játékok készségfejlesztő, kreatívitást igénylő, szórakoztató pontgyűjtő feladatok. Fentieken túl új honlap készítése és eszközök (2 db laptop, 1 db projektor, 1 db sátor 3x3m) beszerzése. 

A projekt helyi jelentősége közepes, tekintettel arra, hogy nem állapítható meg, hogy milyen helyi igényekre reflektál, továbbá az sem, hogy a rendezvény megtartását követően továbbra is láthatóak lesznek-e valahol a beadott, illetve díjazott 

pályamunkák. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Dunakeszi

A célcsoport: a fotópályázatra minden korosztály; a rajzpályázatra 6 éves kortól 99 éves korig, de elsősorban a kisebb gyerekek.

A célcsoport elérésnek módja bemutatott. (Szórólapok, plakátok kihelyezése, Facebook hirdetés, helyi újságban hirdetés elhelyezése; továbbá a helyi iskolákat e-mailen és személyesen is tájékoztatják a rendezvényről.)

A költségek bemutatottak és megfelelnek a piaci árnak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/062

Bogáncs Alapítvány a 

környezettudatos gondolkodás 

terjesztéséért és védelméért 

Közhasznú Alapítvány

A Bogáncs Alapítvány 2022. évi rendezvényszervezése

A 2022.06.18-ám a csomádi sportpályán megrendezésre kerülő 

Falunap és a 2022.08.20-án a csomádi Falumúzeumban 

megrendezendő II. Rétesfesztivál proramszervezése, illetve az 

ehhez kapcsolatos beruházások.  

Csomád 13 645 075 Ft 13 645 075 Ft 18

A pályázat céja: a csomádi Falunap (2022.06.18.) és II. Rétesfesztivál (2022.08.20.) megrendezése, illetve az ehhez szükséges eszközök (asztalok, padok, térelválasztó rács, mobil színpad és kiegészítői, ponyva, gázüzemű főzőüst - 200 literes, 

sátrak) beszerzése.  

Ellentmondás van a pályázati adatlap és a költségterv között. A Pályázati adatlap 7. pontjában leírtak alapján a Rétesfesztiválon "Kökény Attila és Nótár Mary fog a jókedvről gondoskodni", ezzel szemben a költségtervben és a csatolt piaci 

árban más fellépők találhatók (Gáspár Laci, Dupla Kávé + Köteles Cindy), így nem állapítható meg, hogy kik fognak fellépni a Rétesfesztiválon. 

A projekt helyi jelentősége számottevő, tekintettel arra, hogy az eseményeket a település és a kistérség környező településeinek valamennyi lakójának rendezik, akik ingyenesen vehetnek részt rajta. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Csomád

A célcsoport: a falu apraja-nagyja és a kistérség környező településeinek lakossága. 

A célcsoport elérésnek módja nem kellően részletesen került bemutatásra.

A költségek bemutatottak és megfelelnek a piaci árnak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/070 Sződligetért Közalapítvány Együtt a családokért és az egészségesebb jövőért

A sződligeti családok minél több rendezvényen tudjanak részt 

venni. A településen élő fiatalok (zömében új lakosok) 

integrálása és közösségé formálása az idősebb helyi lakosok 

segítségével. Ehhez szeretnének családi és sportnapot szervezni, 

ahol lehetőség lenne a helyi szervezeteknek, művészeknek, 

edzőknek is bemutatkozni.

Sződliget 5 000 000 Ft 4 989 608 Ft 18

A projekt célja családinapok és sportnapok szervezése Sződligeten, összesen 4 alkalommal. 

A projekt keretében elszámolni kívánt tevékenységek többek között zenekari fellépők tisztelet díja, sportedzők tisztelet díja, rendezvények technikai felszerelésének biztosítása, ugrálóvár bérlése, catering a rendezvények alatt, plakátok a 

rendezvény meghírdetése céljából.

A projekt megvalósítási helyszíne: Sződliget.

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

A csökkentés oka az "Egyszerűbb sporteszközök gyerekeknek" költségsorhoz benyújtott árajánlat 3.842 Ft-tal kedvezőbb, mint a Költségtervben beállított összeg.

Javasolt támogatás összege: 4.989.608 Ft

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/075
"Óvoda a Fenyvesben a jövő 

nemzedékéért" Alapítvány

A jövő gyermekéért a mozgás megszerettetésével, a fenntartható 

fejlődés értékeinek biztosításával
Eszközbeszerzés Dunakeszi 6 804 682 Ft 6 804 682 Ft 18

A projkt célja a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár (DÓHSzK) Kerekerdő Tagóvodájának eszközbeszerzése. A pályázat keretén belül beszerzésre kerülő eszközök elősegítik az óvodás korcsoport egészséges, 

harmonikus testi és szellemi fejlődését. Játékos mozgásfejlesztésük hozzájárul érzékszerveik, személyiségük és szociális képességeik, mentális kiegyensúlyozottséguk fejlődéséhez. Az eszközbeszerzés további célja a fenntarthatóság 

értékrendjének átadása, a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök kilakítása az óvodás gyermekekben. Jelenelg a Kerekerdő Tagóvodába 80 fő gyermek jár. A célok indokoltak, minden tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja. A 

projekt helyi jelentősége közepesen jelentős. A költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt megvalósítási helyszíne: Dunakeszi

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatási össszeg: 6.804.682 Ft

A pályázat pontszáma: 18 pont

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/078 Pacs-Pacs Községi Sportegyesület

Sporttevékenységhez szükséges eszközök beszerzése a 

szabadidősportban és az élsportban résztvevő fiatalok 

megsegítésére.

Eszközbeszerzés Sződliget 1 473 120 Ft 1 473 120 Ft 18

A projekt célja eszközbeszerzés a szabadidősportban és az élsportban résztvevő fiatalok megsegítésére. A projekt keretén belül beszerzésre kerül 1 db csónak motor,1 db sí ergométer, 3 db kettlebell. Az egyesület fő profilja a kenu szakágban 

utánpótlás korú versenyzők nevelése. Az eszközbeszerzés hozzájárul az egyesület sportolóinak fejlődéséhez. Jelenleg heti rendszerességgel 15-20 gyermek vesz részt kaja-kenu edzéseken két edző közreműködésével. A Dunán végzett 

edzéseknél elengedhetelten a kiserőhajó jelenléte, a projekt keretében a meglévőtől egy nagyobb teljesítményű csónakmotor beszerzése valósul meg. A célok indokoltak, minden tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja. A projekt helyi 

jelentősége közepesen jelentős. A célcsoport jól definiált, a lehetséges érintettek minél szélesebb körű elérését célozza, és megfelelően került meghatározásra, valamint részletesen bemutatásra került a célcsoport elérésének módja. A 

költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt megvalósítási helyszíne: Sződliget.

A pályázat támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatási össszeg: 1.473.120 Ft

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/080 "A mi óvodánk" Alapítvány
"Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek" 

, avagy környezettudatos szemléleformálás az óvodában.
Eszköz- és immateriális beszerzés Dunakeszi 18 971 884 Ft 18 971 884 Ft 18

A projkt célja a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár (DÓHSzK) Piros Tagóvodájának eszközbeszerzése. A pályázat keretén belül beszerzésre kerülő eszközök elősegítik az óvodások környezettel kapcsolatos 

ismereteinek bővítését, a sport, a mozgás, az egészséges életmód szokásainak megalapozását, tudatosítását.  A beszerezendő eszközök között szerepel például öko játszótéri eszközök, kültéri játszótéri eszközök, tornatermi mászófal, 

panoráma forgató, madárszárnyfesztáv minták felhúzható elemekkel, interaktív tábla, stb.) Jelenelg a Piros Tagóvodába 300 fő gyermek jár. A célok indokoltak, minden tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja. A projekt helyi 

jelentősége közepesen jelentős. A költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt megvalósítási helyszíne: Dunakeszi

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

Javasolt támogatási össszeg: 18.971.884 Ft

A pályázat pontszáma: 18 pont

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/082 Gyöngycsepp Alapítvány "Környezettudatosan! - Így játszunk mi" Eszközbeszerzés Dunakeszi 11 401 288 Ft 11 401 288 Ft 18

A projkt célja a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár (DOHSzK) Gyöngyharmat Tagóvoda eszközbeszerzése. A pályázat keretén belül környezettudatosságra nevelő csoportszobai eszközök, a természetsarok 

megvalósítását segítő kisebb bútorok, info kommunikációs eszközök, udvari játszó- és fenntarthatóságot szolgáló eszközök, valamint mozgásfejlesztő játékok kerülnek beszerzése. A célok indokoltak, minden tervezett tevékenység a projekt 

célját szolgálja. A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős. A költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt megvalósítási helyszíne: Dunakeszi

A pályázat támogtaásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

  

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/084 Aranytulipán Alapítvány Hagyomány és fejlődés a fenntarthatóságra nevelés jegyében Eszközbeszerzés, szoftver vásárlás Dunakeszi 5 606 154 Ft 5 606 154 Ft 18

A pályázat célja a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár (DOHSzK)  Meseház Tagóvoda eszközbeszerzése. A projekt keretében az  óvoda kertjében információs táblák (környezeti neveléssel kapcsolatos oktatósarok 

telepítése, madár-fesztávos illusztrációs tábla, panorámaforgató, állványos memória játék, oszlopos forgató, kültéri memóriajáték a közvetlen környezet növényeivel, praxinoszkóp, zootróp) elhelyezése valósul meg. Az óvoda fejlesztő 

szobájába a klímaváltozás elleni védekezés lehetséges módjait bemutató szoftverrel óvodai interaktív tábla kerül kihelyezésre  A beszerzendő eszközök a fenntarthatóság és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök kialakításában 

segítik a gyermekeket. A Pályázó megfelelően meghatározta a projekt keretében elérendő célokat és az eléréshez szükséges tevékenységet. A költségtervben szereplő tételek részletesen bemutatásra kerültek, azok szakmailag 

alátámasztottak és szükségesek a célok eléréséhez, valamint megfelel a piaci áraknak.

A projekt megvalósítási helyszíne: Dunakeszi

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/007
Tudástársadalom Közhasznú 

Alapítvány

Hagyomány - Tudás - Közösség hármasságának erősítése a 

csömöri Szakicska-ház tevékenységében

1. Elsősorban 5-12 éves korosztálynak olyan tudományos 

ismeretterjesztő, kísérlezető kiscsoportos foglalkozások 

szervezése, amelyek a háztartásokban is megtalálható, egyszerű 

eszközökön keresztül ismertetik meg a legfontosabb 

természettudományos jelenségekkel. 

2. Rendezvény, előadás, gyakorlati foglalkozások keretében: 

helyi tájfajták mag csere-bere napja, (palánta) vására és 

ismeretterjesztő bemutása az érdeklődő csömöri kiskerteket 

művelők körében. Maradékmentés a ház körül. 3. Kiállítással 

egybekötött nyitott műhely foglalkozások: helyi kézműves 

termékek, alkotók, mesterek bemutatása.  

Csömör, Dunakeszi, Fót, 

Mogyoród
2 594 130 Ft 2 594 130 Ft 17

A pályázat célja a csömöri fiatalok és az érdeklődő családok számára többféle kikapcsolódási-aktivitási lehetőség nyújtása oktatással és különféle foglalkozásokkal.

A projekt megvalósítási helyszínei: Csömör, Dunakeszi, Fót, Mogyoród.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, mert ugyan a tervezett tevékenységekkel széles körben elérhetőek az érdeklődők, az azonban nem állapítható meg, hogy a három éve sikerrel zajló Alkotó Részecskék foglalkozáson kívül a többi 

foglalkozásra lenne-e igény. 

A projekt célcsoportja az óvódai intézmények és az általános iskolák 1-4. tagozata. A célcsoport elérése a közösségi felületeken, a helyi írott médián, valamint a helyi rendezvényeken keresztül biztosított. 

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/008
Tudástársadalom Közhasznú 

Alapítvány
Helyi tudás - a közösség erősítése

Csömör és az érintett társtelepülések kulturális, környezeti, 

történeti értékeinek bemutató foglalkozások szervezése. A 

foglalkozásokról professzionális felvételek készítése. A felvételek 

bemutatása a közösségi média és a helyi média felületein.

Csomád, Csömör, Fót, Göd, 

Mogyoród, Veresegyház
12 263 882 Ft 12 263 882 Ft 17

A pályázat célja elsősorban Csömör és az érintett társtelepülések (adatlapon leírtak alapján: Fót, Mogyoród, Veresegyház, Csomád, Dunakeszi) kulturális, környezeti és történeti értékeit bemutató foglalkozások szervezése, ehhez felkutatva és 

megismertetve a helyi tudást hordozó szakembereket. A projekt keretén belül 20 db foglalkozás kerül megrendezésre, melyekről professzonális felvétel készül a közösségi média és a helyi média részére.

A projekt megvalósítási helyszínei (projekt megvalósítási helyszíneként bejelölve): Csomád, Csömör, Fót, Göd, Mogyoród, Veresegyház.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, mert nem állapítható meg, hogy a tervezett foglalkozásokra lenne-e igény. 

A projekt célcsoportja Csömör és az érintett társtelepülések fiataljai, illetve az érdeklődő családok, a célcsoport elérésének módja azonban nem került kifejtésre. Ellentmondásos, hogy az adatlapon érintett településként Dunakeszi került 

említésre, azonban a projekt megvalósítási helyszíneként Göd került bejelölésre.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.



PM_CIVIL-2/010 Fót Városi Sport Egyesület Fóti E-Sport Hétvége Családoknak

Fóti és Fót környéki gyerekek, fiatalok e-sporttal való 

megismertetése és számukra lehetőséget biztosítani a 

későbbiekben az egyesület keretein belül a versenyzésre. 

Számítógép beszerzés, rendezvényszevezés, helyszín bérlés.

Fót 4 350 000 Ft 4 350 000 Ft 17

A pályázat célja a fóti és Fót környéki gyerekek és fiatalok e-sporttal való megismertetése, valamint a felnőtt érdeklődők digitális jóléti programjának kialakítása.

A projekt megvalósítási helyszíne: Fót.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős. Az esemény széles körben elérné a helyi lakosságot, az azonban nem állapítható meg, hogy a tervezett tevékenység helyi igényekre reflektál-e.

Az esemény jellemzően a 8-18 éves korosztályt célozza meg, de a kisebb gyermekek részére is szeretnének szórakozási lehetőséget kínálni, további cél pedig a felnőtt lakosság aktív bevonása gyermekeik digitális jelenlétébe. A célcsoport 

elérése a hirdetések által biztosított.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/017 Fóti dal Alapítvány
A Fóti Zeneiskola ifjúsági zenekarai részvételének támogatása, a 

"Zenés péntek délután" című zenei ismeretterjesztő sorozatban
Rendezvényszervezés Fót 2 605 464 Ft 2 494 230 Ft 17

1) A pályázat célja három, évente ismétlődő hangverseny megvalósítása és ezen eseményekhez kapcsolódó eszközök beszerzése, szolgáltatások igénybevétele.

2) A projekt megvalósítási helyszíne: Fót.

3) A tervezett tevékenységek a projekt célját szolgálják. 

4) A projekt helyi jelentősége számottevő, mivel az esemény évente három alkalommal kerül megrendezésre és széles körben eléri a lakosságot.

5) A projekt célcsoportja nem került konkrétan kifejtésre, de a célcsoport feltételezhetően Fót lakossága. A hangversenysorozat a Fóti Zeneiskola honlapján, a Fóti Vörösmarty Művelődési Ház külső hirdető felületén, a város hivatalos 

hirdetőtábláin és az oktatási intézményekben kerül meghirdetésre.

6) A projektmenedzsment költség eredetileg tévesen, az igényelt támogatás 7%-aként került beállításra, illetve a hiánypótlás során benyújtott költségszámításból megállapítható, hogy a pályázó a nyomdai költségek esetében is eredetileg 

rosszul állította be a költséget, ugyanis 90.888 Ft-tal magasabb összeget tüntetett fel a költségtervben, mint amennyiről az árajánlat szól. A hiánypótlást követően már a helyes összeget tüntették fel, viszont kerekítési hiba miatt itt is 1 Ft-tal 

több került beállításra. A hiánypótlás során, a támogatási összeg csökkenése miatt a projektmenedzsment költséget is arányosítani kellett volna annak érdekében, hogy a 6%-os korlát betartásra kerüljön, ez azonban nem történt meg. 

Tekintettel arra, hogy projektmenedzsment költség csak az igényelt támogatási összeg maximum 6%-ig számolható el, csökkenteni szükséges a projektmenedzsment költséget.

Igényelt támogatás összege:  2.514.577 Ft

Nyomdai szolgáltatás:           - 1 Ft

Projektmenedzsment:            - 20.346 Ft

Javasolt támogatás:                  2.494.230 Ft

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/027
Sport Mozgás Élet Tömegsport 

Egyesület
Egyesület eszközei biztonságos tárolása

Az egyesület eszközeinek biztonságos tárolása céjából 3 db 

lapraszerelt konténer vásárlása. 
Sződliget 3 790 950 Ft 3 785 950 Ft 17

A pályázat célja: Az egyesület eszközeinek biztonságos tárolása. 3 db konténer beszerzése.

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, nem csak helyi lakosok használhatják.

A projekt megvalósítás helyszíne: Sződliget.

A célcsoport: egyesületi tagok és vendégsportolók .

A célcsoport elérésnek módja:e-mail, hirdetmények.

A kötségtervben feltüntetett bruttó összeg és az árajánlatban szereplő bruttó összeg köti eltérés 5000 Ft.

A projekt támogatásra javasolt csökkentett támogatási összeggel. 

Javasolt támogatási összeg: 3.785.950 Ft

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/041
Római Katolikus Egyházközség 

(Felsőgöd)
Felsőgödi Jézus Szíve templom tetőfelújítása Templom tetőfelújítás Göd 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 17

A pályázat céja:  a Felsőgödi Jézus Szíve Templom főhajó, két oldalhajó és a bejárati portikusz feletti tető fedésének felújítása. (Közel 670 nm felületű tető jelenlegi bitumenes zsindely fedését kívánják elbontani, a tetőszerkezetet szükséges 

mértékben javítani, a fa szerkezetet láng és biológiai kártevő elleni védelemmel ellátni. A fémlemez fedés minőségi ötvözött horganylemezből készülne, hogy időtálló legyen, ezzel együtt megújulnának az eresz- és lefolyócsatornák is.)  

A projekt helyi jelentősége közepes, tekintettel arra, hogy a projekt célja, csak egy közösséget érint a településen.

A projekt megvalósítás helyszíne: Göd, Bozóky Gyula tér (5637/1 hrsz)

A célcsoport csak általánosságban került bemutatásra ("felsőgödi katolikus közösség", "jelentős számú hívő") és nem állapítható meg a közösség nagysága / létszáma. 

A célcsoport elérésnek módját külön nem fejti ki a Pályázató, csak feltételezni lehet, hogy a célcsoport elérése biztosított. 

A költségek bemutatottak és megfelelnek a piaci áraknak.  

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/054
Tavirózsa Környezet- és 

Természetvédő Egyesület

Sződrákosi Program 2022 - Védett lápok természeti kincseinek 

felmérése, kezelése és bemutatása a Sződrákosi-patak 

vízgyűjtőjén

Lápok felmérése és kezelése, vízminőség vizsgálat, kisfilm 

készítése, lakosság tájékoztatása, eszközbeszerzés

Csörög, Mogyoród, 

Őrbottyán, Sződ, Sződliget, 

Vácrátót, Veresegyház

3 616 990 Ft 3 202 000 Ft 17

A pályázat céja: a Sződrákosi Program 2022 - védett lápok természeti kincseinek felmérése, kezelése és bemutatása a Sződrákosi-patak vízgyűjtőjén.

17 láp felmérése 7 településen (Á-NÉR élőhely-térképek készítése, növényfajok listája, cönológiai felvételek készítése, társulások leírása). 6 láp kezelése (kaszálás 2 alkalommal, összesen 1 hektáron, 20 db cserje eltávolítása). Vízminőség-

vizsgálata és kiértékelése 2 alkalommal, 12 mérőpont 7 településen, 8 vízminőségi paraméter. A kapott eredmények összevetése korábbi adatokkal. Rehabilitációs koncepció kidolgozása 13 lápra szövegesen és térképi (GIS) ábrázolással. 

Kisfilm készítése a térség természeti kincseinek bemutatására. 3 db cikk írása a projektről helyi és/vagy térségi lapokba, honlapra. 7 db Facebook bejelzés írása a 7 projekttel érintett település természeti értékei kapcsán. Eszközök beszerzése 

(laptop, fényképezőgép).

A projekt helyi jelentősége közepes, tekintettel arra, hogy nem lehet megállapítani, hogy a projekt milyen helyi igényekre reflektál, továbbá nem fejti ki a Pályázó, hogy lehet megőrzizni a természeti kincseket úgy,  hogy bemutatják ezeket a 

helyi önkormányzatoknak és a lakosságnak, viszont 6 láp kezelése megvalósul. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Csörög, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház

A célcsoport: Csörög, Mogyoród, Őrbpttyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót és Veresegyház lakossága.   

A célcsoport elérésnek módja bemutatott. (Helyi és térségi lapok, egyesületi és önkormányzati honlap, Facebook, Youtube)

A költségek bemutatottak és a bruttó 200.000.-Ft-ot meghaladó költségek megfelelnek a piaci áraknak. 

Az egyesület 3 db pályázatot nyújtott be, s mind a 3 pályázat ugyanazokat az eszközöket tartalmazza, ezért a projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.  

Igényelt támogatás:                        3.616.990.-Ft

Eszözbeszerzés költsége:             -   414.990.-Ft

Javasolt támogatás összege:        3.202.000.-Ft

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/058
Őrbottyáni Barátság 

Horgászegyesület
Bottyáni Bartáság Horgászegyesület épületfelújítása

A horgásztanya és a hozzá tartozó szobák külső és belső 

felújítása.  (Hűtő-fűtő klíma telepítése, vizesblokkok felújítása, 

hőszigetelés, külső belső festés, napelemes rendszer kiépítése)

Őrbottyán 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 17

A pályázat céja:  az Őrbottyáni Barátság Horgászegyesület épületfejlújítása, azaz a horgásztanya és a hozzá tartozó szobák külső és belső felújítása (hőszigetelés, hűtő-fűtő funkcióval bíró klíma egységek telepítése, vizesblokkok felújítása, 

külső-belső festés, napelemes rendszer kiépítése, új vizesblokk kialakítása, külső-belső nyílászárók cseréje). 

A projekt helyi jelentősége közepes, tekintettel arra, hogy nem állapítható meg, hogy az egyesület tagjai csak a Kiírásban szereplő települések lakói, továbbá milyen helyi igényekre refletál. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Őrbottyán

A célcsoport beazonosítható: az egyesület tagjai és családjaik. 

A célcsoport elérésnek módja nem került bemutatásra, de valószínűsíthető, hogy a célcsoport elérése biztosított. 

A költségek bemutatottak és megfelelnek a piaci árnak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/059 Zöld Leszek Egyesület Beszélgessünk az ökotudatosságról!

Egy előadássorozat rendezése Sződligeten a tudatos energia 

felhasználás és háztartás zöldítés témaköréban a lakosok 

számára, havonta egy alkalommal. 8 hónapra 8 témakört 

szeretnének feldolgozni. Az előadássorozat mellett gyakorlati 

bemutatókat is tartanának minden témakörhöz kapcsolódóan. 

Sződliget 992 294 Ft 992 294 Ft 17

A pályázat céja: 8 alkalmas előadássorozat rendezése Sződligeten. Az előadássorozat keretében havonta egy alkalommal szerveznének előadást és kerekasztal beszélgetést a tudatos energiafelhasználás és háztartás zöldítés témakörében. 

(Témák: hogyan tudjuk csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat az életünk különböző területein: az étkezésünkben, a háztartásunkban, az energia felhasználásunkban, a vízhasználatunkban, a hulladéktermelésünkben, az egészségünkben, 

közlekedésünkben és a pénztárcánkon keresztül.) Az előadássorozat mellett gyakorlati bemutatók tartása, valamint minden témakörhöz kapcsolódóan családos, illetve gyermekek számára is szórakoztató gyakorlati feladatokkal is 

készülnének.

A projekt helyi jelentősége közepes, tekintettel arra, hogy nem állapítható meg, hogy a projekt célja milyen helyi igényekre reflektál.

A projekt megvalósítás helyszíne: Sződliget

A célcsoport az egész sződligeti lakosság. 

A célcsoport elérésnek módja bemutatásra került. (Internet, közösségi média, plakátok)

A költségek bemutatottak és a bruttó 200.000.-Ft-ot meghaladó költségek megfelelnek a piaci áraknak. 

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/069
Papkút-i Hagyományőrző Lovas Sport 

Egyesület
Lovalásért, az egyik legkülönlegesebb élményt adó sportért

Lovaglási lehetőség biztosítása a Vácrátóton és környéken 

élőknek, a lovasport népszerűsítése, megnöveljék a versenyeken 

indulóik számát, támogassák a természet szeretét, segítsék a 

hagyományok megőrését, értékeket teremtsenek a fiatalok 

számára. Ehhez szükséges eszközök beszerzése. 

Vácrátót 5 126 430 Ft 5 126 430 Ft 17

A pályázat célja a 2004 óta működő lovas sport egyesület eszközbeszerzése. A projekt keretében beszerzésre kerül 1 db lószállító utánfutó, 1 db lovaspálya karbantartó gép, 3 db voltizs pad, 3 db voltizs heveder, 3 heveder nyereghez, 3 db 

nyereg alátét, 2 db barefoot patrac, 1 db akadálypark, 3 db kiképző szár.  A célok indokoltak, minden tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja. A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős. A célcsoport jól definiált, a lehetséges 

érintettek minél szélesebb körű elérését célozza, és megfelelően került meghatározásra, azonban nem kellő részletességgel került bemutatásra a célcsoport elérésének módja.A költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, 

megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási össszeggel.
A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/072
Csónak Csomádi Nagycsaládosok 

Egyesülete
CSÓNAK Csomádi Nagycsaládosok Egyesülete folyóirat kiadása Cél: a Családi Hírharang folyóiat ez évi megjelenése. Csomád 5 097 000 Ft 4 077 600 Ft 17

A projekt célja a Csomádi Hírharang folyóirat megjelenésének finanszírozása. A projekt keretében a lap nyomdai kivitelezése 650 pld/hó és  szerkesztési, tördelési, előkészítési munkái kerülnek elszámolásra. A Pályázati Adatlapon 4. pontja 

szerint a projekt 2022.01.31-2022.09.30 között valósul meg, ennek megfelelően a Csomádi Hírharang (havilap) Költségtervben feltüntetett 10 megjelenésből csak 8 elszámolható a projekt keretén belül. A projekt helyi jelentősége 

számottevő, de ez a pályázatban nem került megfelelően bemutatásra. A célcsoport jól definiált, a lehetséges érintettek minél szélesebb körű elérését célozza.

Igényelt támogatási összeg: 5.097.000 Ft

Javasolt támogatási összeg: 4.077.600 Ft

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.



PM_CIVIL-2/073 Csomádi Evangélikus Egyházközség
Csomádi Evangélikus Templom vízszigetelése és salétromosodás 

miatti károk elhárítása

Csomádi Evangélikus Templom vízszigetelése és salétromosodás 

miatti károk elhárítása
Csomád 5 094 598 Ft 5 094 598 Ft 17

Csomád község egyetlen műemlék épülete az 1784-ben felszentelt evangélkius templom. A templom 2015-ben felújításra került, azonban akkor az ódon falak salétromosodását nem sikerült megállítani. A projekt kertében a meglévő falak 

utólagos vízszigetelése injektálással és a salétromos falak vakolatának lebontása és annak cseréje történik. A projekt célja egy egészséges környezet biztosítása a hívők számára. A célok indokoltak, minden tervezett tevékenység a projekt 

célját szolgálja. A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős. A projekt célcsoportja a helyi evangélikus gyülekezet. A költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/083 OVI GOLD ALAPÍTVÁNY ÓVODÁSOK A JÖVŐÉRT! Eszközbeszerzés Dunakeszi 14 939 578 Ft 14 939 578 Ft 17

A projkt célja a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár (DOHSzK) Játszóház Tagóvodájának eszközbeszerzése. Az eszközbeszerzés keretén 

belül egyrészt ügyességi játékok, környezetvédelemre, környezettudatosságra való nevelést elősegítő eszközök, mozgástfejlesztő játékok kerülnek beszerzésre, másrészt az óvodai rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök és egyéb 

elektronikia eszközök, mint például laptopok, nyomtató, hangosító beredezés, projektror, router, micro hifik. A Pályázó megfelelően meghatározta a projekt keretében elérendő célokat és az eléréshez szükséges tevékenységet. A projekt helyi 

jelentősége közepesen jelentős. A költségek teljes mértékben bemutatottak és alátámasztottak, megfelelnek a piaci áraknak, azonban  6 Ft-tal több lett beállítva a költségtervben, mint az árajánlatokon szereplő összeg.

A projekt megvalósítási helyszíne: Dunakeszi

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/086 Docete et Educate Alapítvány Játszóházak a Gondviselés Óvodában
2 alkalmas játszóház az óvodában, anyagköltség 

kirakodóvásárhoz
Fót 438 260 Ft 390 730 Ft 17

A pályázat célja a Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának részére játszóház szervezése 2 alkalommal, illetve a tavaszi kirakodóvásárhoz kapcsolódó anyagok beszerzése.

A projekt megvalósítási helyszíne: Fót.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége számottevő, mivel a játszóház évente kétszer, a kirakodóvásár pedig minden tavasszal kerül megrendezésre.

A célcsoport és a célcsoport elérésének módja nem került kifejtésre, de a célcsoport feltételezhetően az óvodába járó gyermekek és családjaik, ezáltal az elérésük is valószínűsíthetően biztosított.

Az "anyagigény" költségsor összege meghaladta a bruttó 200.000 Ft-ot, ezért a pályázónak hiánypótlás keretében kellett pótolnia az árajánlatokat. A hiánypótlásban benyújtott árajánlatok alapján megállapításra került, hogy a tervezett 24 db 

tételből 17 db esetében a pályázó magasabb összeget állított be a költségtervbe, mint amennyiről az árajánlat szól. Az eltérések minimálisak, de összeadva 6.850 Ft-tal szükséges csökkenteni a támogatás összegét.

Továbbá a pályázó 2 alkalommal játszóházat szeretne megrendezni, azonban ellentmondásos, hogy az adatlapon leírtak alapján a játszóházakat húsvét és karácsony előtt rendezik, a pályázat megvalósítási határideje viszont 2022.06.30. 

Emiatt csak 1 alkalom játszóház költsége számolható el, vagyis a tervezett 81.360 Ft-ból csak 40.680 Ft.

Igényelt támogatás összege:  438.260 Ft

1 alkalom járszóház:                 - 40.680 Ft

anyagigény:                                 - 6.850 Ft

Csökkentett támogatás összege: 390.730 Ft

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/002 Római Katolikus Egyházközség
Házasság Hete, Templomok Éjszakája és Kulturális Örökség napja 

rendezvények Fóton

Házasság Hete, Templomok Éjszakája és Kulturális Örökség 

napja rendezvények szervezése
Fót 2 925 900 Ft 1 881 277 Ft 16

A pályázat célja a Házasság Hete, a Kulturális Örökség napja és a Templomok éjszakája rendezvények megszervezése.

A projekt megvalósítási helyszíne: Fót.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

Az adatlapon leírtak alapján a rendezvények évről-évre egyre fontosabbak a helyi közösségnek és a rendezvények hatására erősödik a közösség lakóhelyhez való kötődése.

A projekt célcsoportja minden fóti polgár, azon belül a családok, házaspárok, kulturált szórakozásra vágyó és művészeteket kedvelő lakosok korra való tekintet nélkül. A programokról a helyi online és offline sajtón, illetve a helyi hirdetési 

módok lehetőségein keresztül tudnak az érdeklődők. 

Az "előadók, fellépők tiszteletdíja" költségsorral kapcsolatban beállításra került 7 db előadói díj összesen 1.400.000 Ft összegben, azonban a hiánypótlás során ebből az összegből csak 610.000 Ft került alátámasztása 3 ajánlatadó által. Emiatt 

a költségsor összegét 790.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.

A "hirdetések" költségsor esetében eredetileg 150.000 Ft került beállításra, melyet a hiánypótlás során a pályázó nem indokolt módon 190.500 Ft-ra módosított. Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás során az eredetileg igényelt támogatási 

összeg növelésére nincs lehetőség, így a költségsor összegét 40.500 Ft-tal szükséges csökkenteni.

A "rendezvényekhez kapcsolódó étel-ital" költségsorra eredetileg 500.000 Ft került beállításra, ezáltal hiánypótlás keretében igazolni kellett volna a piaci árat, azonban a pályázó a hiánypótlás során nem indokolt módon 150.000 Ft-ra 

módosította az összeget, feltételezhetően annak érdekében, hogy ne kelljen árajánlatot benyújtania. Emiatt az adott költségsor támogatása nem javasolt.

A "terembérlet" költségsor esetében a hiánypótlás során csatolásra került a szükséges árajánlat, azonban nem állapítható meg, hogy a 3 rendezvénnyel kapcsolatban miért 7 alkalomra került beállításra a terembérlés.

A "poharak, tényérok, evőeszközök vásárlása vagy bérlése" költségsor esetében eredetileg 100.000 Ft került beállításra, melyet a hiánypótlás során a pályázó nem indokolt módon 127.000 Ft-ra módosított. Tekintettel arra, hogy a 

hiánypótlás során az eredetileg igényelt támogatási összeg növelésére nincs lehetőség, így a költségsor összegét 27.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.

A költségek csökkentésének következtében a projektmenedzsment költséget is szükséges arányosítani annak érdekében, hogy a 6%-os korlát betartásra kerüljön.

Igényelt támogatás összege:                                                       2.925.900 Ft

előadók, fellépők tiszteletdíja:                                                   - 790.000 Ft

hirdetések:                                                                                           - 40.500 Ft

rendezvényekhez kapcsolódó étel-ital:                                   - 150.000 Ft

poharak, tányérok, eőveszközök vásárlása vagy bérlése: - 27.000 Ft

a pályázat kidolgozásának költsége:                                           - 37.123 Ft

Csökkentett támogatás összege:                                                1.881.277 Ft

 

A projekt támogatásra javasolt, csökkentett támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/006 Violin Kulturális Alapítvány 

"Mit málló kőre nem bízol, mintázd meg levegőből" 

MARADNADÓSÁG: HANGOK ÉS TALÁLKOZÁSOK A ZENE 

JEGYÉBEN

Minőségi hangfelvétel készítése a Gaude Kórus részére, valamint 

egy nagyszabású kórustalálkozó szervezése

Dunakeszi, Fót, Göd, 

Őrbottyán, Sződ, 

Veresegyház

1 283 096 Ft 1 283 096 Ft 16

A pályázat célja minőségi hangfelvétel készítése a Gaude Kórus részére, illetve kórustalálkozó szervezése a közösségi éneklés fejlesztése érdekében.

A projekt megvalósítási helyszínei: Dunakeszi, Fót, Göd, Őrbottyán, Sződ, Veresegyház.

A tervezett tevékenységek a projekt céljait szolgálják. 

A projekt helyi jelentősége a hangfelvétel készítésének esetében számottevő, azonban a kórustalálkozó tekintetében közepesen jelentős. A pandémia miatt előtérbe kerültek az online tevékenységek és a hangfelvétellel több emberhez van 

lehetőségük eljuttatni a zene élményét. A kórustalákozóra a környező települések is meghívást kapnak és a rendezvény online is közvetítve lesz, de az esemény csak egyszeri alkalommal kerül megrendezésre.

A célcsoport és a célcsoport elérésének a módja nem került kifejtésre, azonban a célcsoport feltételezhetően Göd és térségének lakossága. A kórustalálkozó meghirdetésének módja nem került feltüntetésre, ezért az elérés nem egyértelműen 

biztosított.

A költségek az adatlapon leírtak alapján alátámasztottak és szükségesek a cél eléréséhez, valamint megfelelnek a piaci áraknak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/031 Római Katolikus Egyházközség Családpasztoráció
Gyermekpszichológus igénybevétele, családterápia, 

eszközbeszerzés, víz- és villanyszerelés, bútorzat összeállítása
Fót 14 612 405 Ft 8 289 569 Ft 16

A pályázat célja: családok támogatása szakemberek által vezetett különféle mentálhigiénés programok által. Családkonzultáció, szülőcsoportok, meghívott szakemberek előadásai.

A projekt helyi jelentősége közepes, nem csak helyi lakosok vehetik igénybe.

A projekt megvalósítás helyszíne: Fót

A célcsoport bemutatása megtörtént, de elérésüknek módja nem került kifejtésre.

Észrevételek:

- A „gyermekpszichológus” költség piaci árának igazolására benyújtott árajánlat, valamint a Pályázati Adatlapban leírtak alapján nem egyértelmű hány gyermek és szülő vesz részt a foglalkozásokon. Az árajánlatnak nincs egy végösszege, 

amely alátámasztaná a költségtervben beállított költséget, valamint a költségtervben beállított „mennyiség: 120” sem értelmezhető, ezért ennek a költségnek az alátámasztása nem történt meg. (1.680.000 Ft)

- „laptop” , „kültéri asztal”, „kültéri szék”, „kávéfőző”, „kanapé”, „fotel” és „beltéri szék” (összesen: 4.642.836 Ft)

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/039
fótozók Környezetvédelmi, Kulturális 

és Közéleti Egyesület
 Ybl Miklós szobor Fót Szobor készítése, látványtervezés, nyomdaköltség Fót 19 477 660 Ft 19 477 660 Ft 16

A pályázat célja: Ybl Miklós szobor állítása és kiállítása szervezése a fóti templom előtti téren.

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, nem csak a helyi lakosokat érinti.

A projekt megvalósítás helyszíne: Fót

A projekt támogatása teljes támogatási összeggel javasolt. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/040 Támaszpont MOPKA Te Döntesz! - drogprevenciós színházi nevelési program
Egy szakember saját tapasztalatai alapján kialakított egyéni 

módszerére épülő előadások.

Csomád, Dunakeszi, Fót, 

Mogyoród, Őrbottyán, 

Vácrátót, Veresegyház

8 874 100 Ft 6 420 500 Ft 16

A pályázat célja: drogprevenciós színházi nevelési program (előadások, színházi bemutatók).

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, nem csak a helyi diákok vehetnek részt az előadásokon.

A projekt megvalósítás helyszíne: Veresegyház 

A hiánypótlás csak részben teljesült. A benyújtott árajánlatok nem minden esetben egyértelműek. Pl: Terembérlés, eszközök esetében. 

Nem elszámolható költség:

- „Könyvelési költség” bruttó 228.600 Ft.

- A Pályázati adatlapon beállított igényelt támogatás összege (8.874.100 Ft) és a Költségtervben feltüntetett „bruttó összesen” (6.624.100Ft) ellentmondásba ütközik. A két összeg közti különbség: 2.225.000 Ft

A projekt támogatása csökkentett támogatási összeggel javasolt. 

Igényelt támogatás összege (8.874.100 Ft) - nem elszámolható költségek (2.453.600 Ft) = 6.420.500 Ft

Javasolt támogatás összege: 6.420.500 Ft

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/063 Sződligeti Jubileumi Alapítvány
A helyiekkel együtt, az ő érdekükben, a közösségért, egy 

gyermekbarát Sződligetért!

IV: SZŐDLIGETI NAGYBÖJTI FUTÁS, családi tábor és előadások 

szervezése, eszközök beszerzése
Sződliget 1 784 901 Ft 1 784 901 Ft 16

A pályázat céja:  IV. SZŐDLIGETI NAGYBÖJTI FUTÁS "Fuss velünk egy jó ügyért" rendezvény megvalósítása, melynek célja az egészséges életmód és a testmozgás terjesztése. Családi tábor szervezése, mely 30 helyi tehetséges gyereknek nyújt 

kikapcsolódást. 4 előadásból álló előadássorozat szervezése, melynek célja, hogy tematikájával a különböző korcsoportok érdeklődési körének megfelelően nyújtson tanácsot. Eszközbeszerzés (trapézos formájú befutó kapu, JBL Boombox 2 

Bluetooth hangszoró).

A Pályázó több tevékenységet jelölt a pályázatában, azonban ezek nem állnak egymással szoros tartalmi összefüggésben; továbbá a Pályázó jótékonysági futást tervez, azonban az esemény jótékonysági jellege nem állapítható meg. 

A projekt helyi jelentősége közepes, tekintettel arra, hogy a többi eseménnyel ellentétben a Családi tábor csak 30 gyermek számára biztosított.

A projekt megvalósítás helyszíne: Sződliget

A célcsoport: a Sződligeten és a vonzáskörtzetében élők (fiatalok, fiatal családok, családok, szülők, házaspárok, gyerekek).

A célcsoport elérésnek módja nem került bemutatásra. 

A költségek bemutatottak és megfelelnek a piaci árnak.

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/085 Docete et Educate Alapítvány Majorka Bábszínház bérlet a Gondviselés Óvodában Bábszínházi előadások (5 db) Fót 250 000 Ft 250 000 Ft 16

A pályázat célja a Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájába járó 108 óvodás gyermek 5 előadásra szóló bábszínházi bérlet beszerzése. Az Alapítvány az előadásokra a Majorka Bábíszínházzal kívánja megkötni az 

együttműködési megállapodást. Az előadások az óvodában  kerülnek megrendezésre.

A projekt megvalósítási helyszíne: Fót.

A pályázat támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.



PM_CIVIL-2/087 Docete et Educate Alapítvány KETT pedagógia KETT pedagógia képzés, étkezés Fót 295 240 Ft 295 240 Ft 16

A pályázat céja: a Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvoda négy csoport pedagógusának és az intézmény vezetőnek a szakmai továbbképzése. (KETT pedagógia képzés (akkreditált pedagógusképzés) megtartása.)

A projekt megvalósítás helyszíne: Fót

A projekt helyi jelentősége közepes, tekintettel arra, hogy csak egy intézményben történik a továbbképzés, viszont a módszer megismerésével és a mindennapokba való beépítésével színesíthetik a hitéleti foglalkozásokat és egyéb 

tevékenységekben is tudják majd alkalmazni az óvodában. 

A célcsoport beazonosítható: pedagógusok és az intézményvezető.

A célcsoport elérésnek módja nem került bemutatásra, de valószínűsíthető, hogy a célcsoport elérése biztosított. 

A költségek bemutatottak és a bruttó 200.000.-Ft-ot meghaladó költség megfelel a piaci árnak, azonban a csatolt árajánlat nem a Pályázó szervezet nevére szól (hanem az óvodáéra) és a hiánypótlási felszólításban előírt javítási 

kötelezettségüknek sem tettek eleget.  

A projekt támogatásra javasolt, teljes támogatási összeggel. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/030
"Jelen Vagyok" Tehetséggondozó 

Egyesület
Kultúrával az élen Zenés rendezvény, eszközbeszerzés, immateriális beszerzés

Csomád, Dunakeszi, Fót, 

Göd
16 870 500 Ft 10 808 573 Ft 15

A pályázat célja: 2 napos kulturális rendezvény és 3 könyvautomata kihelyezése olyan kedvezményezett településeken, ahol könyvesbolt nem található. Könyvkiadás.

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, a fejlesztés eredményét nem csak a helyi lakosok vehetik igénybe. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Dunakeszi, Csomád, Fót, Göd.

A célcsoport és elérésüknek módja nem került bemutatásra.

Nem elszámolható költségek:

- „Irodai adminisztratív szolgáltatások”: A tervezett költség nem megállapítható, hogy miben szolgálja a projekt eredményességét. Az egyesület a Civil 1 nyertes pályázatában kapott támogatást laptop és nyomtató beszerzésére, ezért nem 

indokolt külsős irodai adminisztratív szolgáltatás igénybevétele. (br. 180.000 Ft)

- „Könyviteli szolgáltatások”: működési költség a pályázat keretein belül nem támogatható (br. 195.000 Ft)

- „A nagy könyves napok” költségelem piaci árának alátámasztása nem történt meg (br. 5.000.000 Ft)

Költségcsökkentés:

- „Mobil színpad”: Költségtervben beállított bruttó összesen (1.530.000 Ft) és a benyújtott árajánlatban szereplő összeg (1.305.580 Ft) ellentmondásba ütközik. Különbség: 224.420 Ft

- „Könyvautomata (Göd) üzemeltetési költség” 

„Könyvautomata (Fót) üzemeltetési költség”

„Könyvautomata (Dunakeszi) üzemeltetési költség”: 12 hónapra tervezte be a szolgáltatást, azonban a projekt időtartama csak 7 hónap. Különbség: 462.507 Ft

A projekt támogatásra javasolt csökkentett támogatási összeggel. 

Nem elszámolható költségek összesen: 6.061.927 Ft

Igényelt támogatás összege (16.870.500 Ft) – Nem elszámolható költségek (6.061.927 Ft) = 10.808.573 Ft

Támogatásra javasolt összeg: 10.808.573 Ft

A pályázat forráshiány miatt elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/037 Veni Vidi Vici Alapítvány

Halmozottan sérült gyermekek szociális integrációban való 

oktatásának folytatása és a fogyatékos gyerekekkel és 

felnőttekkel szembeni társadalmi szemlélteváltozás pozitív irányú 

elmozdulása

Nyári tábor szervezése, szakemberek díja, pedagógus 

továbbképzés honlap fejlesztés
Dunakeszi 5 000 000 Ft 0 Ft 14

A pályázat célja: Halmozottan sérült gyermekek nyári táboroztatása, pedagógus továbbképzés és„III. Rólunk Szól!” rendezvény megszervezése.

A projekt helyi jelentősége közepesen jelentős, nem csak a helyi gyermekek vehetnek részt a programokon. 

A projekt megvalósítás helyszíne: Dunakeszi

A célcsoport bemutatásra és elérésük nem került bemutatásra, de feltételezhető.

A Pályázó a hiánypótlást csak részben teljesítette.

A csatolt árajánlatok nem támasztják alá egyértelműen a költségtervben feltüntetett összegeket. 

„Gyógytornász megbízási díja” és „Konduktor megbízási díja”: sem az árajánlatban sem a Pályázati adatlapon nem kerül bemutatásra, hogy pontosan hány gyermek venné igénybe a szolgáltatást. Mivel az adatlapon 20+ fő szerepel, az 

árajánlat pedig nem az összköltséget tartalmazza, hanem gyermekre lebontva a díjakat, így nem egyértelmű az összeg.

„III: Rólunk Szól!” rendezvény és „Inkluzív nyári tábor”: több árajánlatból tevődik össze, melyek szintén nem egyértelműek.

„Pedagógus továbbképzés és fejlesztés”: költségtervben beállított bruttó összeg: 700.000 Ft, viszont a csatolt árajánlat szerint csak 560.000 Ft. Eltérés: 140.000 Ft

A projekt támogatása nem javasolt.

PM_CIVIL-2/065
Fóti Ökumenikus Közművelődési 

Egyesület
Egy csepp kultúra FÓT városában Kulturális programsorozat, fejlesztőprogramok szervezése. Fót 19 819 038 Ft 0 Ft 2

A Pályázó  bemutatja az egyesület céljait, általánoságban az egyesület tevékenységét, de a pályázatban nem fejti ki jelen pályázat célját. Nem egyértelmű a projkt keretében megvalósuló tevékenységek és a költségtervben szereplő tételek 

kapcsolata (pl: a költségtervben szereplő Ford Transit - 14.839.950 Ft -beszerzésének szükségessége, célja nem került bemutatásra. A pályázatból nem ítélhető meg a projekt helyi jelentősége. A célcsoport nem kellően definiált és nem kellően 

részletesen került bemutatás a célcsoport elérésének módja. A költségek nem vagy nem megfeleően kerültek bemutatásra, valamint a költségek egyrésze nem teljes mértékben felel meg a piaci áraknak. Továbbá a költségterv a hiánypótlást 

követően sem került megfelelően kitöltésre.

A pályázat nem éri el a minimális 13 pontot, a pályázat elutasításra javasolt.

A pályázat elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/060 Csömöri Evangélikus Egyházközség Parókiafejlesztés a csömöri evangélikus gyülekezetben - II. ütem Új épület terveinek elkészítése. Csömör 2 700 000 Ft 0 Ft 0

A pályázat célja: Parókiafejlesztés - II. ütem megvalósítása, mely keretében az új parkókai épület terveinek elkészítése. 

A Pályázó a 4. alcímben meghatározott támogatható tevékenységek közül a "d) Vallási, hitéleti tevékenység"-et jelölte meg, azonban a pályázat keretében kizárólag az új parókia épület terveinek elkészítésére kér támogatást.

Kizárólag tervek készítésével nem valósul meg vallási, hitéleti tevékenység, továbbá az sem garantált, hogy a jövőben a tervezett új épület építését  - melyhez a tervek elkészítése szükséges - meg tudják valósítani, ezért a pályázat elutasításra 

javasolt. 

A pályázat elutasításra javasolt.

PM_CIVIL-2/076 Mogyoródi Református Egyházközség Konfirmándus hétvége Csapatépítés, gyülekezet erősítése Mogyoród 280 000 Ft 0 Ft 0

A projekt elutasításra javasolt, az alábbi okok miatt:

- A Pályázati Felhívás 10. pontja alapján a nem egyesületi vagy alapítványi formában működő szervezetek esetében a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum másolatának benyújtása szükséges, a dokumentum nem került 

benyújtásra.

- A hiánypótlás során kértük, hogy a Pályázó nyújtson be Egyházfőhatósági igazolást a Mogyoródi Református Egyházközség hivatalos képviselőjére/képviselőire vonatkozóan. A dokumentum nem került benyújtásra.

-A Pályázati Adatlapon a Pályázó nyilvántartásba vételi száma mező nem hitelesen került kitöltésre. 

-A Pályázati Adatlapon a Nyilvántartásba vételi hatóság/szervezet mező nem hitelesen került kitöltésre. 

- Költségterv – „Igénybe vett szolgáltatások” mező – „Szállás költsége” költségsor-A piaci ár igazolása nem történt meg. A költségvetés tervezése során nem lehet a beszerzéseket mesterségesen részekre bontani annak érdekében, hogy a 

Pályázó a piaci ár igazolásának kötelezettségét megkerülje. Ebből a szempontból egybe kell számítani - az azonos rendeltetésű, egymással közvetlenül összefüggő és azonos szakmai tartalmú szolgáltatásokat, illetve - az azonos, vagy hasonló 

felhasználási célú eszközöket/immateriális javakat.

A projekt elutasításra javasolt.

Összesen: 711 294 258 Ft 656 520 001 Ft


