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Tisztelt Asszonyom! 

Tisztelt Uram! 
 

 

 

 

 

 

Tájékoztatlak, hogy 2011. január 27-én (csütörtökön) 13.30 órakor rendkívüli bizottsági 
ülést tartunk a Polgármesteri Hivatal I. emelet 100. sz. helyiségében.   

 

 

Napirendi javaslat:  
 

 
1. Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására sport, ifjúsági, civil, kisebbségi, 

kulturális, oktatási területen.  (A 2011. január 6-i  bizottsági ülés anyaga.)  
 
 

Előterjesztő:  Weeber Tibor alpolgármester    
 
 
 
 
Budapest, 2011. január 21.        
 
 
 
 
 Üdvözlettel: 
 
 
 
 
 
 
  Révész Máriusz  s.k.   
  a bizottság elnöke 
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Budapest Főváros X. kerület  Kőbányai Önkormányzat 
                                Alpolgármestere 
 
 

 
 Tárgy: Javaslat komplex pályázati 

rendszer kidolgozására sport, 
ifjúsági, civil, kisebbségi, 
kulturális, oktatási területen. 

 
 
 
1. Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! 
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2010 (XII. 17.) 
számú rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza a Képviselő-testület által a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra átruházott döntési hatásköröket. 
Az átruházott hatáskör alapján többek között az alábbiakban dönthet a bizottság: 

- az erdei iskolákra és a nyári táborokra biztosított pénzeszközök felhasználásáról, 
- a pályázati úton megnyerhető pénzügyi alap odaítéléséről, 
- a mindenkori költségvetési rendeletben részére meghatározott céltartalék 

felhasználásáról, 
- a kisebbségi önkormányzatok kulturális tevékenységére, valamint a civil szervezetek 

számára – a költségvetésben meghatározott – elkülönített céltartalékok felosztásáról, 
- a kőbányai székhelyű civil szervezetek számára a Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat által kiírt pályázatra érkező kérelmek elbírálásáról és erre az 
éves költségvetésben biztosított keret felosztásáról 

 
Ahhoz, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megfontolt, objektív tényekkel 
megalapozott döntéseket hozhasson az átruházott döntési hatáskörébe tartozó pénzeszközök 
felhasználásáról, szükségessé vált egy komplex pályázati rendszer kidolgozása a sport, 
ifjúsági, civil, kisebbségi, kulturális és oktatási területen. 
 
A komplex pályázati rendszer kidolgozásához javasolom az alábbi elvek figyelembevételét: 
 
1. Készüljön éves Rendezvénynaptár, amelyben az előre tervezhető fix költségvetésű 
rendezvények (nemzeti, állami ünnepek, kerületi kiemelt rendezvények) szerepeljenek. Így jól 
elkülöníthetővé válik, hogy melyik rendezvény részesüljön képviselő-testületi keretből vagy 
bizottsági keretből támogatásban.  
 
2. Legyen kidolgozott szempontsor az egyéni támogatást meghirdető pályázati kiírásokhoz 
és a támogatások odaítéléséhez: 
 
Átgondolásra javasolom a támogatásra jogosultság alábbi szempontjait:  

- kőbányai lakóhellyel rendelkező egyéni pályázók pályázhassanak,  
- kőbányai székhelyű szervezetben, egyesületben tevékenykedő egyéni pályázók is 

pályázhassanak, akik nem kőbányai lakosok, 
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- vagy mindkét feltétellel rendelkezők pályázhassanak. 
A pályázási feltételekhez javasolom az alábbiakat: 

- jövedelemigazolás,  
- önrész, amely a megpályázott összeg min. 25 %-a,  
- vagy az önrész pályázati kiírásonként meghatározva, 
- az egyéni pályázó nem részesülhet a fenntartó részéről támogatásban szervezet, 

csoport tagjaként ugyanazzal a céllal, ugyanabban az időintervallumban (ha igen ez 
legyen kizáró ok), 

- ha szervezethez is kötődik az egyéni pályázó pályázati tevékenysége, mellékelje a 
szervezet ajánlását, 

- készüljön a megpályázott összeg tervezett felhasználását bemutató részletes 
költségvetés 

 
3. Legyen kidolgozott szempontsor a kerületi szervezetek, egyesületek, intézmények, 
támogatására meghirdetett pályázati kiírásokhoz és a támogatások odaítéléséhez: 
A pályázási feltételhez javasolom az alábbiakat: 

- bejegyző okirat hiteles másolata, 
- a működés igazolása, 
- nagyobb szervezethez, egyesülethez, intézményhez, való tartozás esetében a nagyobb 

szervezet, egyesület ajánlása, az intézményvezető aláírása 
 

4. Bíráló bizottság  
A pályázatok elbírálásához a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagjaiból háromtagú 
pályázati kiírást előkészítő és pályázatot bíráló munkacsoport kijelölését javasolom. 
A munkacsoport részt venne a pályázati kiírás előkészítésében, és javaslatot tenne a 
bizottságnak a támogatási döntés meghozatalához. 
 
Javasolom továbbá, hogy naptári évenként kétszer történjen meg a pályázatok elbírálása, 
március és szeptember hónap folyamán. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság pályázati rendszere kidolgozásának határidejéül 

2011. ……………….javasolom, hogy a pályáztatási folyamat a költségvetés elfogadása után 
haladéktalanul elindítható legyen. 

 
Határozati  javaslatok: 
 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága a Komplex pályázati rendszer sport, 
ifjúsági, civil, kisebbségi, kulturális, oktatási területen kidolgozására tett 
javaslatot elfogadja és felkéri a bizottság tagjajaiból létrehozott munkacsoportot 
és a szakmai kérdésekben illetékes szervezeti egység vezetőjét a Komplex 
pályázati rendszer kidolgozására. 

 
Határidő:  2011.   
Felelős: Weeber Tibor alpolgármester 
A végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly jegyző 
A végrehajtás 
előkészítéséért: 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Nagy István mb. főosztályvezető 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága a Komplex pályázati rendszer (sport, 
ifjúsági, civil, kisebbségi, kulturális, oktatási területen) alapján kiírt pályázaton 
való indulás feltételeként a támogatásra jogosultságot az alábbiak szerint határozza 
meg:  

a) csak kőbányai lakóhellyel rendelkező egyéni pályázók pályázhassanak,  
b) kőbányai székhelyű szervezetben, egyesületben tevékenykedő egyéni 
pályázók is pályázhassanak, akik nem kőbányai lakosok 
c) vagy mindkét feltétellel rendelkezők pályázhassanak. 
 

Határidő:  2011.   
Felelős: Weeber Tibor alpolgármester 
A végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly jegyző 
A végrehajtás 
előkészítéséért: 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Nagy István mb. főosztályvezető 

 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága a Komplex pályázati rendszer (sport, 
ifjúsági, civil, kisebbségi, kulturális, oktatási területen) alapján kiírt egyéni 
pályázaton való indulás feltételeként az alábbiak teljesítését határozza meg:  

a) jövedelemigazolás,  
b) önrész, amely a megpályázott összeg min. 25 %-a,  
c) önrész pályázati kiírásonként meghatározott mértékben, 
d) az egyéni pályázó nem részesülhet a fenntartó részéről támogatásban 
szervezet, csoport tagjaként ugyanazzal a céllal, ugyanabban az 
időintervallumban (ha igen ez legyen kizáró ok), 
e) ha szervezethez is kötődik az egyéni pályázó pályázati tevékenysége, 
mellékelje a szervezet ajánlását, 
f) készüljön a megpályázott összeg tervezett felhasználását bemutató részletes 
költségvetés 
 

Határidő:  2011.   
Felelős: Weeber Tibor alpolgármester 
A végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly jegyző 
A végrehajtás 
előkészítéséért: 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Nagy István mb. főosztályvezető 

 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága a Komplex pályázati rendszer (sport, 
ifjúsági, civil, kisebbségi, kulturális, oktatási területen) alapján kiírt pályázaton 
való indulás feltételeként az alábbiak teljesítését határozza meg a kerületi 
szervezetek, egyesületek, intézmények számára:  

a) bejegyző okirat hiteles másolata, 
b) a működés igazolása, 
c) nagyobb szervezethez, egyesülethez, intézményhez, való tartozás esetében a 
nagyobb szervezet, egyesület ajánlása, az intézményvezető aláírása 
 

Határidő:  2011.   
Felelős: Weeber Tibor alpolgármester 
A végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly jegyző 
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A végrehajtás 
előkészítéséért: 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Nagy István mb. főosztályvezető 

 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága a Komplex pályázati rendszer (sport, 
ifjúsági, civil, kisebbségi, kulturális, oktatási területen) pályázati kiírásainak 
előkészítésében való közreműködésre és javaslattételre a bizottsági döntés 
meghozalatához, háromtagú bizottságot hoz létre. 

 
Határidő:  2011.   
Felelős: Weeber Tibor alpolgármester 
A végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly jegyző 
A végrehajtás 
előkészítéséért: 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Nagy István mb. főosztályvezető 

 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága a Komplex pályázati rendszer (sport, 
ifjúsági, civil, kisebbségi, kulturális, oktatási területen) pályázati kiírásaira érkezett 
pályázatokat naptári évenként kétszer, március és szeptember hónapok folyamán 
kívánja elbírálni. 

 
Határidő:  2011.   
Felelős: Weeber Tibor alpolgármester 
A végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly jegyző 
A végrehajtás 
előkészítéséért: 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Nagy István mb. főosztályvezető 

 
 
 
 
 
Budapest, 2011. január 3.  
 
 
 

 
  Weeber Tibor  
 
 


