
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tárgy: Javaslat pályázatok kiírására 

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII. l 7.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 6. számú melléklete 
szerint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság számára átruházott hatáskört biztosított 

" 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 céltartalék felosztásáról," 
"a kőbányai székhelyű civil szervezetek számára a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat által kiírt pályázatra érkező kérelmek elbírálására és erre az 
éves költségvetésben biztosított keret felosztásáról." 

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2011. január 27-ei ülésén 
megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta: 

"2112010. (1. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(l O igen, egyhangú szavazattalJ 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaso/fa a képviselő-testületnek a civil szervezetek 
alábbi célcsoportjainak pályázati rendszerben történő támogatását azzal, hogy a pályázat 
kiírására évi egy alkalommal, március hónapban kerülJön sor, és a pályázaton alapítványok, 
sportegyesületek valamint polgárőr egyesületek nem vehetnek részt: 

l) kőbányai székhelyű és működésű- Fővárosi Bíróság által bejegyzett- civil 
szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezetek, egyesületek; 

2) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező - jogi személyiség nélküli -
szerveződések; 

3) egyházak me/lett működő- jogi személyiség nélküli - csoportok. 
A Bizottság egyben javaso/fa a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármesteri, hogy a civil 
szervezetek pályázati támogatására 5 MFt összeget terveztessen be a 2011. évi költségvetésbe. 

2212010. (1. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(l O igen, egyhangú szavazattalJ 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaso/fa a képviselő-testületnek, döntsön úgy, hogy 
a Komplex pályázati rendszer keretében a sport, ifjúsági, civil, kisebbségi, kulturális, oktatási 
terület támogatására vonatkozó pályázatokat átruházott hatáskörben a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság írhassa ki azzal, hogy 



• a pályázati kiírás-tervezetek a 2011. évi költségvetés elfogadását követően azonnal
de legkésőbb márciusban - kerüljenek a bizottság elé; 

• a végleges pályázati kiírások elfogadására akkor kerül sor, amikor az azokhoz 
szükséges keretösszeg a költségvetésben rendelkezésre áll. 

2312010. (l. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen szavazattal, l tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a helyi gyermek- és 
ifjúsági szervezetek, valamint az alap- és középfokú oktatási intézmények 
diákönkormányzatainak pályázati rendszerben történő támogatását azzal, hogy a pályázaton 
alapítványok nem vehetnek részt. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a 
gyermek- és ifjúsági szervezetek pályázati támogatására 2, 5 MFt, az alap- és köz ép fokú 
oktatási intézmények diákönkormányzatainak támogatására 2 MFt összeget terveztessen be a 
2011. évi költségvetésbe. 

241201 O. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal) 
l fő nem szavazott 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kerületi 
kisebbségi önkormányzatok rendezvényeinek lebonyolításához pályázati úton elnyert 
támogatás összegének maximum 15%-a legyen étkezésre fordítható. 

2512010. (L 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(8 igen szavazattal, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a kerületi 
kisebbségi önkormányzatok pályázati rendszerben történő támogatását azzal, hogy a pályázat 
kiírására évi egy alkalommal, március hónapban kerüljön sor. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a kerületi 
kisebbségi önkormányzatok pályázati támogatására 4 MFt összeget terveztessen be a 2011. 
évi költségvetésbe. 

2812010. (L 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(l O igen, egyhangú szavazattalJ 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy évente két 
alkalommal - március és szeptember hónapban - írjon ki pályázatot összesen 3 MFt 
összeggel 

a hátrányos helyzetű, rászoruló gyermekek rendszeres, egyesületi kereteken 
belüli sporttevékenységének támogatására azzal, hogy a támogatás 
elnyeréséhez iskolai és egyesületi igazolás szükséges, illetve 

a kiemelkedő sporteredményt elérő, és hazánkat nemzetközi szintéren képviselő 
gyermekek sporttevékenységének támogatására azzal, hogy a KSC és a 
Törekvés Sportegyesület azon versenyzője, aki önkormányzati támogatásban 
részesül, a pályázaton nem vehet részt. 

A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy az 
összesen 15 MFt támogatási összeget a 2011. évi költségvetésbe terveztesse be. 



2912010. (l. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy évente két 
alkalommal- márciusban és augusztus végén - írjon ki pályázatot összesen 12 MFt összeggel 
a kerületi sportegyesilletek támogatására, az alábbi feltételekkel: 

• Kőbányán bejelentett székhellyel rendelkezik, 

• önálló jogi személy, 

• nem rendelkezik önkormányzati támogatással, 

• bírósági bejegyzéssei működő egyesület, 

• nincs köztartozása, 

• kizárólag hazai rendezvényekre lehet pályázatot benyújtani, 

• kizárólag hazai kibocsátású számlák érvényesíthetők, 

• a pályázat elbírálásánál fontos szempont, hogy a pályázó egyesiilet foglalkozik-e 
utánpótlás neveléssel, és ha igen, milyen létszámban. 

• utánpótlással nem rendelkező egyesület csak abban az esetben kaphat támogatást, ha 
tömegrendezvény megrendezésével kiváltja azt. 

3012010. (I. 27.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testiiletnek a kerilleti kulturális 
rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben történő 
támogatását azzal, hogy a támogatási összeg maximum 15%-a használható fel étkezésre. 
A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a kerületi 
kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok támogatására 3 MFt-ot 
terveztessen be a 2011. évi költségvetésbe." 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozatijavaslatotfogadja el: 

Határozati javaslat: 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság pályázatot ír az alábbi célcsoportok részére: 
a diákönkormányzatok szervezésében megvalósuló programok, események, 

kezdeményezések támogatására, 
- az ifjúsági szervezetek működésének valamint a tevékenységük során megvalósuló 
programok, kezdeményezések támogatására, 
- a kőbányai sportegyesületek és sportszervezetek működésének, valamint a tevékenységük 
során megvalósuló programok, események, kezdeményezések támogatására, 
- a kőbányai sportegyesületek és iskolák hátrányos helyzetű sportolóinak tagdíj és 
tanfolyamdíj támogatására 
- a kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező 



jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek 
részére 20 ll. évi konkrét program ok és működési célok támogatására 
- a kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok programjainak, valamint működési 
költségeinek támogatására. 

Budapest, 2011. február 18. 

Törvényességi szempontból látta: 

~ Hegedűs Káro~ mb. jegyző 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

a diákönkormányzatok szervezésében megvalósuló programok, események, kez
deményezések, a helyi alap- és középfokú oktatási intézmények diákönkormány
zatai közösségfejlesztő és szabadidős programjainak, különös tekintettel az egész
séges életvitelhez szükséges képességek kialakítására ( drogpreven ci ó, konfliktus
kezelés és megoldás, szexuális felvilágosító tevékenység) támogatására. 

A pályázat célja: a diákönkormányzatok szerepének erősítése, a demokrácia, a diákjo
gok, a közéletre nevelés, az érdekképviselet, az egészséges életmód témaköreiben szer
vezett prograrnak támogatása. Ezen kívül az iskolai diákmédia folyamatos működtetése, 
a közösségfejlesztés és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló események sokrétűbbé, 
teljesebb körűvé tétele. 

Támogatott terület: az iskolai diákönkormányzatok olyan rendszeres, szabadidőben 
(intézményen belül és kívül) végzett programjai, amelyek aktivizálnak, lehetőséget 
nyújtanak az önkifejezésre és kreatív tevékenységre, megtanítanak kooperálni, felelős
ségre nevelnek, sikerélményhez juttatnak. Hozzájárulnak a pozitív igény felkeltéséhez, 
az azonos érdeklődésű diákok közösségének kialakításához. (Pl.: zene-, színház- és mú
zeumbarátok, lemezgyűjtők, életmentők stb. klubja, film, tánc és egészséges életmód 
klub, diákturizmus stb.). 

Sportprogramokra a pályázat nem vonatkozik. 

A kiíró csak azokat a pályamunkákat támogatja, amelyek tartalmazzák az elérni kívánt 
célt, megvalósulásának kritériumait, a tervezett foglalkozások célcsoportjait, tematiká
ját, az alkalmazott módszereket, munkaformákat. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje: a pályázatot 2011. március 18-áig kell be
nyújtani pályázati adatlap kitöltésével és amellékletek csatolásával a Budapest Fővá
ros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Sport, Ifjúsági és Civil 
Kapcsolatok Főosztályához (1105 Budapest, Ihász u. 24.) személyesen vagy postai 
úton 2 példányban. 

A pályázati feltételek: 

- pályázni csak az iskola diákönkormányzata egyetértésével szervezett és bonyo
lított programokkal lehet, 

egy iskola csak egy pályázatot nyújthat be, 

l 



- pályázni csak az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet, 

támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a döntéshez szükséges vala
mennyi információt hiánytalanul és a megadott határidőig megküldte, 

a pályázaton elnyert támogatás csak a pályázaton szereplő programok megvaló
sítására fordítható, ezért a pályázati adatlapon a szervezet vezetője arról is nyi
latkozik, hogy az elnyert támogatás összegét elkülönítetten kezelik és a pályá
zatban szereplő programok megvalósítására használják fel. (A támogatás ösz
szege élelmezésre nem fordítható!) 

a támogatásban részesülő diákönkormányzatok a benyújtott pályamunkák meg
valósításához az Önkormányzat más szervétől, vagy alapítványától ugyanarra a 
programra támogatást nem igényelhetnek 

A pályázathoz rendelkezésre álló keret: 
Pályázatonként elnyerhető támogatás: maximum: 

,-Ft. 
,-Ft 

A pályázat értékelése: a pályázatot a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkor
mányzat Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága értékeli. 

Az eredményhirdetés időpontja: 2011. április 7., melyről a sikeres pályázók írásos 
értesítést kapnak. A pályázati támogatásokátutalását megelőzően a Budapest Főváros 
X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a nyertes pályázóval szerződést köt. 

Az elnyert támogatás felhasználásával a pályázók tartalmi és pénzügyi beszámolót 
kötelesek készíteni, melyet a program befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb 
20 ll. december 15-éig el kell juttatni a Budapest Fő város X. Kerület Kőbányai Ön
kormányzat Polgármesteri Hivatala Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztályára. 
(1105 Budapest, Ihász utca 24.) 

Budapest, 2011. február 24. 

Révész Máriusz 
elnök 

2 



Nyilvántartási szám: ____ _ 

Érkezett: 2011. ------

PÁLYÁZATIADATLAP 

DIÁKÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZÉSÉBEN MEGVALÓSULÓ PROG
RAMOK, ESEMÉNYEK, KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSÁRA 

1./ A pályázatot benyújtó nevelési-oktatási intézmény 

Neve: ------------------------------------------------------

Címe, telefonszáma: 

Adószáma: ___________________ e-mail címe: ____________ _ 

Fenntartója: ------------------------------------------------

Igazgató neve, telefonszáma: 

2./ A pályázatot benyújtó intézmény pénzintézeti adatai: 

Neve: ----------------------------------------------------

Bankszámlaszáma: 

3./ A működés adatai: 

Tanulószám (2010. szeptember 15-én) fő -------------

A diákönkormányzatot segítő tanár neve, telefonszáma: 

A diákönkormányzatot vezető diák neve, osztálya: 

A diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása 

- természetben: 

- költségvetési forrás biztosításával: Ft 
4./ A pályázott program megnevezése és az igényelt összeg: 
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---------------

________________________ Ft 

________________________ Ft 

________________________ Ft 

________________________ Ft 

Ft -----

Mindösszesen: _____ Ft 

A pályázat költségvetése: 

A program megnevezése A program meg- Saját forrás Pályázott összeg 
valósításához összege (bevéte- Ft. 

szükséges összeg lek) Ft. 
(kiadások) Ft . 

.. 
Osszesen: 

Bevétel: ____ Ft+Pályázott összeg, ______ Ft=Kiadás: ____ Ft 

5./ A pályázott program( ok) részletes leírása, bemutatása 
(1. sz. melléklet) 

Budapest, 2011. ________ _ 

DÖ K segítő tanár 

intézményvezető 

P.H. 

DÖK diákvezető 
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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

ifjúsági szervezetek működésének, valamint a tevékenységük során megvalósuló 
programok, események, kezdeményezések, a helyi gyermek- és ifjúsági szerveze
tek működésének, infrastrukturális fejlesztésének támogatására, önszerveződő 
ifjúsági kiscsoportok, klubok létrejöttének ösztönzésére, tevékenységük gazdagí
tására. 

A pályázat célja: támogatni a jogi személyiséggel rendelkező- kivéve alapítványok
valamint az egyházi és egyéb szervezetek keretein belül működő gyermek és ifjúsági 
szervezeteket, klubokat, ifjúsági civil szervezeteket. Azok a szervezetek részesülnek 
támogatásban, melyek tevékenységükkel hozzájárulnak a fiatalok műveltségének gya
rapításához, valamint foglalkozásaikkal a személyiség- és közösségfejlesztést szolgál
ják. Ezen kívül a szervezetekben folyó tevékenységen keresztül erősítik a demokráciát, 
a tolerancia kultúrájának elsajátítását, általános érték- és érdekközvetítő szerepük ki
szélesítését. 

A kiíró csak azokat a pályamunkákat támogatja, amelyek tartalmazzák az elérni kívánt 
célt, megvalósulásának kritériumait, a tervezett foglalkozások célcsoportj ait, tematiká
ját, az alkalmazott módszereket, munkaformákat. 

A diáksport, az iskolai sportkör és egyéb sportrendezvények támogatására a pályázat 
nem vonatkozik. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje: a pályázatot 2011. március 18-áig kell be
nyújtani pályázati adatlap kitöltésével és amellékletek csatolásával a Budapest Fővá
ros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Sport, Ifjúsági és Civil 
Kapcsolatok Főosztályához (1105 Bp., Ihász u. 24.) személyesen vagy postai úton~ 
példányban. 

A pályázat értékelése: a pályázatot a Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága értékeli. 
Az eredményhirdetés tervezett időpontja 20 ll. április 7., melyről a sikeres pályázók 
írásos értesítést kapnak. A pályázati támogatások átutalását megelőzően a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a nyertes pályázóval szerződést köt. 

A pályázatokhoz rendelkezésre álló keret: 
Pályázatonként elnyerhető támogatás: max1mum: 

,Ft. 
,-Ft 
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A pályázati feltételek: 
Pályázatot nyújthatnak be a kőbányai székhelyű önálló jogi személyiséggel rendelkező 
civil ifjúsági szervezetek - kivéve alapítványok -, illetve nem kőbányai székhelyű 
szervezetek, melyek kőbányai tagcsoporttal rendelkeznek, valamint a bíróságon be
jegyzett történelmi egyházak kőbányai szervezetei. 

Alapítványok nem pályázhatnak. 

Egy ifjúsági szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, intézményen belül működő 
szervezet intézményenként ugyancsak egy pályázattal vehet részt, 

Pályázni csak az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet, támogatásban csak az a 
pályázó részesülhet, aki a döntéshez szükséges valamennyi információt hiánytalanul és 
a megadott határideig megküldte. 

A pályázaton elnyert támogatás csak a pályázaton szereplő programok megvalósítására 
fordítható, ezért a pályázati adatlapon a szervezet vezetője arról is nyilatkozik, hogy az 
elnyert támogatás összegét elkülönítetten kezelik és a pályázatban szereplő programok 
megvalósítására használják fel. (A támogatás összege élelmezésre, nem fordítható!) 

A támogatásban részesülő ifjúsági szervezetek a benyújtott pályamunkák megvalósítá
sához az Önkormányzat más szervétől, vagy alapítványától ugyanarra a programra 
támogatást nem igényelhetnek 

Az elnyert támogatás felhasználásával a pályázók tartalmi és pénzügyi beszámolót 
kötelesek készíteni, melyet a program befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb 
2011. december 15-éig el kell juttatni a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Ön
kormányzat Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztályára.(11 05 Bp., Ihász u. 24.) 

Budapest, 2011. február 24. 

Révész Máriusz 
elnök 
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Nyilvántartási szám: ____ _ 

Érkezett: 2011. -------

PÁLYÁZATIADATLAP 

IFJÚSÁGI SZERVEZETEK MÜKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 

1./ A pályázatot benyújtó szervezet 

Neve: ----------------------------
Címe ------------------------------
Adószáma: ----------------------------

2.1 A témafelelős neve, telefonszáma, e-mail címe: --------------

3./ A szervezet pénzintézeti adatai: 

Neve: ----------------------------
Bankszámlaszáma: 

4.1 A program célja, részletes leírása: (1. sz. melléklet) 

5.1 Megvalósítás időszaka: 

6.1 A pályázott program címe és az igényelt összeg: 

Mindösszesen: 

Ft -----

Ft -----

Ft. -----

Ft -----

Ft -----

Ft -----

3 



A pályázat költségvetése: 

A program megnevezése 

Összesen: 

A program megva
lósításához szüksé
ges összeg (kiadá

sok) Ft. 

Saját forrás 
összege (bevéte

lek) Ft. 

Pályázott 
összeg Ft. 

Bevétel: _____ Ft+Pályázott összeg, _____ Ft=Kiadás: _____ Ft 

Budapest, 2011.. _________ _ 

P.H. 
pályázó szervezet (intézmény) 

vezetője 
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A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

a kőbányai sportegyesületek és iskolák hátrányos helyzetű sportolóinak 
tagdíj és tanfolyamdíj támogatására 

201111. pályázati kiírás 

A pályázat rendelkezésére álló összege . . . . . . . . . Ft, forrása a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság tartalékkerete. 

1./ A pályázat célja: 
Kőbányai hátrányos helyzetű gyerekek sportcélú támogatása 20 ll. tavaszi és őszi 
fordulóban 

2./ A pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be a kőbányai sportegyesül etek, oktatási intézmények (óvodák, 
iskolák) 

3./ Pályázat tartalma és időszaka: 2011. január l. és december 15. között. 

A kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek egyesületi, vagy intézményi tanfolyami 
díj ainak, illetve tagdíjainak támogatására. 

Pályázható költségek: 
Kizárólag sport és mozgáskultúrával kapcsolatos térítési díjak támogatására. 

4./ Pályázati feltételek: a szervezet kizárólag: 
• kőbányai egyesület, 
• közoktatási intézmény 

5./ A pályázatnak tartalmaznia kell: 

2-2 példányban az adatlapot a pontosan és olvashatóan kitöltött adatokkal és az 
alábbi kötelező mellékleteket: 
l. tanfolyamok, szakosztályok tevékenységének bemutatása, melyben a 

hátrányos helyzetű gyermekek foglakoztatása történik. 
2. résztvevők száma, ebből a kőbányai hátrányos helyzetűek száma 

részletezve: név, lakcím, intézmény megnevezésével 
3. A program részletes költségvetését (tanfolyami bevételek és kiadások), 

igényelt összeg, ebből támogatott gyermekek száma, időtartam, melyre a 
gyermek a támogatást kapja 

4. Az iskola igazgatója által hátrányos helyzetet igazoló dokumentum 



6.1 A pályázat kiértesítése, benyújtása és elbírálása 
Az adatlapot a pályázati kiírást elektronikusan postáztuk a tagszervezetek részére, 
illetve letölthető a www.kobanya.hu honlapról: 

I. tavaszi kiírás: 2011. március 2. 
II. őszi kiírás: 2011. szeptember l. 

7./ A pályázat benyújtása: 
Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, 2 eredeti példányban a kötelező 

mellékletekkel együtt, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatala, Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztályánál (Kisebbségek 
és Civil Szervezetek Háza 1105 Bp., Ihász utca 26.). További információ kérhető Potos 
Ilonától a +36/1262- 3260, vagy a +36/30 9406-875 telefonon. 

Maximálisan elnyerhető támogatás összege ........... Ft l pályázó szervezet. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 18. 12.00 óra 
A pályázatok elbírálása: 2011. április 7-én a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülésén történik. 
A támogatási összegről és annak felhasználásról Támogatási szerződés készül. 
Az elnyert összegek átutalására az aláírt szerződés visszaküldésének a :fiiggvényében. 
2011. május 9 -től kerül sor. 

8.1 Figyelem: Az elszámolás határidejétől eltérni nem lehet! 

A támogatásban részesülő egyesületeknek az elnyert összeggel még a tárgy évben el kell 
számolni. Az elszámolási határidő módosítására nincs lehetőség! 
Amennyiben az egyesület a megjelölt határidőig nem számol el, a támogatást köteles a 
határidő lejártát követő 8 munkanapon belül a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat 11784009-1551000 sz. számlájára visszautalni. 

A kapott támogatás felhasználásáról a pályázó 2011. december 5-éig köteles a 
pályázat kiírója részére írásos elszámolást benyújtani. 

• a támogatást csak "Támogatási Szerződésben" megjelölt célra lehet 
felhasználni, 

• a mindkét fél által aláírt, elfogadott szerződés utólagos módosításra nincs 
lehetőség, abban az esetben a támogatást vissza kell fizetni, ezért kérjük a 
körültekintő tervezést! 

9.1 Egyebek 
A támogatott pályázók nevét és a támogatás összegét közzé tesszük. 
az őszi kiírás szeptember l-én tölthető le 

Budapest, 2011. február 24. 

Révész Máriusz 
elnök 



Beérkezés dátuma: 

Pályázat iktatási száma: 

BUDAPEST, FÖV ÁROS X. KERÜLET 
KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

a kőbányai sportegyesületek és iskolák hátrányos helyzetű sportolóinak 
tagdíj és tanfolyamdíj támogatására 

I./ A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

Neve: -----------------------------------------

Címe: -----------------------------------------

Levélcím e: --------------------------------------

e-mail címe: -------------------------------------

A számlatulajdonos bankszámlaszáma: 

Adószáma: 

A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: 

11./ A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZÜGYI FEDEZET: 

a program teljes összege __________ Ft 

a rendelkezésre álló önerő Ft ---------

az igényelt támogatás összege ______________ Ft 

A megvalósítás időszaka: 2011. január l. - 2011. június 30. 



III./ A TÁMOGATOTT TANFOLYAM TAGLÉTSZÁMA 

Tanfolyami, szakosztályi taglétszám összesen: 

Ebből hátrányos helyzetűek száma, akikre a támogatást kéri: 

D 
D 

IV. A CSATOLT MELLÉKLETEKET KÉRJÜK MEGJELÖLNI(" X")! 

l. számú melléklet: tevékenység bemutatkozása 

2. számú melléklet: a támogatott résztvevők megnevezése 
és azok adatai 

3. szám ú melléklet a program költségvetése 

4. számú melléklet: egyéb csatolni kívánt referenciák 

Budapest, 2011. .............. . 

PH. 

o 
o 
o 
o 

a pályázó szervezet hivatalos 
képviselőjének aláírása 



A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

a kőbányai sportszervezetek sportcélú támogatására 
2011/1. pályázati kiírás 

A pályázat rendelkezésére álló összege . . . . .. . .. . . Ft, forrása a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság tartalékkerete. 

1./ A pályázat célja: a sportszervezetek működési feltételeinek javítása, 
sportrendezvények, bajnokságok megrendezésének támogatása. 

2./ A pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei, kivéve a 
Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzattól közvetlenül működési 
támogatásban részesülő egyesületeket és a Diáksport-egyesületeket 

3./ Pályázat témakörei, tartalma és időszaka: 
Valamennyi témakörben a 2011. január l. és november 30. között megvalósításra 
kerülő pályázati célok részesülnek támogatásban! 
Működési célú pályázat és saját rendezésű sportesemények támogatása. 

Pályázható költségek: 
• egyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó működési költségek, bérleti 

szerződéssel igazolt létesítmények bérleti díjak 
• működéshez szükséges eszköz és sportszervásárlás, javítás 
• számítástechnikai, műszaki eszközök vásárlása 
• 2011. évben megrendezésre kerülő saját rendezésű sportesemények, 

versenyek, bajnokságok rendezésének költségeire: 
bírói díj, orvosi ügyelet, bérleti díj, versenydíjak stb.(kivéve: reprezentációs 
költségek, pénzdíjak), 

• edzőtáborok szervezése programjai, csoportos utazás csoportos étkezés és a 
csoportos szállás költségei 

• a megpályázott rendezvénynek legalább kerületi, területi vagy országos 
hatáskörűnek kell lennie (üzemi, vállalati illetve háziversenyek, szakosztályokon 
belüli versenyek rendezésére, nem vonatkozik a kiírás!), 

• kizárólag hazai rendezvényekre lehet pályázatot benyújtani, 

Figyelem: a Versenyrendezés esetén versenykiírás, illetve edzőtábor esetén, annak 
részletes programja is a pályázat kötelező melléklete! 



A fentiek valamennyi témaköre egy pályázaton belül megjelölhető. 

4.1 Pályázati feltételek: 
a sportszervezet 

• bejegyzett társadalmi szervezetként működik, 
• saját bankszámlával rendelkezik 
• a pályázónak köztartozása nincs, és erről nyilatkozik. 

5./ A pályázatnak tartalmaznia kell: 
2-2 példányban az adatlapot a pontosan és olvashatóan kitöltött adatokkal és az 
alábbi kötelező mellékleteket: 
l. Az egyesület előző évi tevékenységének bemutatását: min. l oldalban, 

(szakosztályi munka, a foglalkoztatott korosztályok (kiemelten az utánpótlás 
korú gyermekek foglalkoztatása), foglalkoztatott edzők száma, kiemeit 
kőbányai események, eredményesség) 

2. A pályázat célját és az annak érdekében végzendő feladatokat 
3. A program részletes költségvetését (bevételek és kiadások részletezését-, az 

önerőt-, és a pályázatban igényelt támogatás összegét, megnevezve a támogatás 
tárgyát, amire konkrétan a támogatást kéri. (max: l oldalon) 

4. a Fővárosi Bíróság tárgyévi nyilatkozatának az elnök által hitelesített 
másolatát, hogy az egyesület bejegyzett működő, társadalmi szervezet (nem 
azonos a bírósági végzéssel). 

5. sportesemény szervezésnél a versenykiírást, vagy az edzőtábor programját 

6.1 A pályázati összeg nem használható fel: 
- jutalmazásra, 

bér ki fizetésre, 
étkezésre, reprezentációs költségekre (kivéve edzőtáborok csoportos étkezé se) 
utazásra (kivéve versenyre, edzőtáborba történő csoportos utazás), 
egyéb személyi jellegű kiadásokra, 
saját gépjármű hivatalos célú elszámolására 
közterhek kiegyenlítésére. 

7 .l A pályázat kiértesítése, benyújtása és elbírálása 
Az adatlapot a pályázati kiírást elektronikusan postáztuk a tagszervezetek részére, 
illetve letölthető a www.kobanya.hu honlapról 2011. március 2-től. 
A pályázat benyújtása: 

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, 2 eredeti példányban a kötelező 

mellékletekkel együtt, a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatala, Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztályánál (Kisebbségek 
és Civil Szervezetek Háza ll 05 Bp., Ihász utca 26.). További információ kérhető Potos 
Ilonától a +3611262- 3260, vagy a +36/30 9406-875 telefonon. 

Maximálisan elnyerhető támogatás összege •...•.....• - Ft/ pályázó szervezet. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 18. 12.00 óra 



A pályázatok elbírálása: 2011. április 7-én a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülésén történik. 
A támogatási összegről és annak felhasználásról Támogatási szerződés készül. 
Az elnyert összegek átutalására az aláírt szerződés visszaküldésének a függvényében 
2011. május 9 -től kerül sor. 

8./ Figyelem: Az elszámolás határidejétől eltérni nem lehet! 

A támogatásban részesülő egyesületeknek az elnyert összeggel még a tárgy évben el 
kell számolni. Az elszámolási határidő módosítására nincs lehetőség! 
Amennyiben az egyesület a megjelölt határidőig nem számol el, a támogatást köteles a 
határidő lejártát követő 8 munkanapon belül a Budapest Főváros X kerület 
Kőbányai Önkormányzat 11784009-1551000 sz. számlájára visszautalni. 

A kapott támogatás felhasználásáról a pályázó 2011. december 5-éig köteles a 
pályázat kiírója részére írásos elszámolást benyújtani. 

• a támogatást csak" Támogatási Szerződésben" megjelölt célra lehet felhasználni, 
• a mindkét fél által aláírt, elfogadott szerződés utólagos módosításra nincs 

lehetőség, abban az esetben a támogatást vissza kell fizetni, ezért kérjük a 
körültekintő tervezést! 

Az elszámolás módja, melyet kérünk már a tervezéskor is figyelembe venni: 
l. kísérő levélben a szerződés számát feltüntetni és az elszámolt számlákat 

összesíteni (számla sorszáma, dátuma és összege megjelölésével), 
2. mellékelni: az egyesület elnöke által záradékolt számlák és a kiadási 

pénztárbizonylatok vagy átutalásnál a bankkivonat fénymásolatait, 
amennyiben pénztárbizonylatot nem használnak, akkor a könyvelés 
naplófőkönyv szerinti ( oldalszámát, sorszámát) mivel e bizonylatok nélkül az 
elszámolás érvénytelen! Kizárólag hazai kibocsátású számlák érvényesíthetők. 

9.1 Egyebek 
A támogatott pályázók nevét és a támogatás összegét közzé tesszük. 
A Sportcélú 2011/2. őszi pályázat kiírása szeptember hónapban várható (nem 
saját rendezésű versenyek, bajnokságok és létesítmények kisebb felújítása, 
karbantartása, nagyobb értékű sporteszközök vásárlása támogatásának 
tárgyában) 

Budapest, 20 ll. február 24. 

Révész Máriusz 
elnök 



Beérkezés dátuma: 

Pályázat iktatási száma: 

BUDAPEST, FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 
a kőbányai sportszervezetek sportcélú támogatására 

I./ A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

Neve: -----------------------------------------

Címe: -----------------------------------------

Levélcím e: -------------------------------------

e-mail címe: ------------------------------------

A számlatulajdonos bankszámlaszáma: 

Adószáma: 

A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: 

11./ A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZÜGYI FEDEZET: 

a program teljes összege __________ Ft 

a rendelkezésre álló önerő Ft -----------------

az igényelt támogatás összege _______________ Ft 

A megvalósítás időszaka: 2011. január l. - 2011. november 30. 



III./ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA 
(A 2010. év tényleges létszáma alapján kérjük pontosan megadni.) 
Egyesület taglétszáma összesen: 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: 
(tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen) 

ebből igazolt utánpótláskorú versenyző összesen (18 éves korig) 

D 
D 
D 

IV. A CSATOLT MELLÉKLETEKET KÉRJÜK MEGJELÖLNI (" X") ! 

l. számú melléklet: pályázó bemutatkozása 

2. számú melléklet: pályázati cél bemutatása, költségvetéssei 

3. szám ú melléklet: Versenyrendezés es etén versenykiírás, 
edzőtábor esetén, annak részletes programja 

4. számú melléklet: a Fővárosi Bíróság tárgyévi igazolása 
(szervezet esetén) 

5. számú melléklet: egyéb csatolni kívánt referenciák 

Budapest, 2011. .......... .. 
PH. 

o 
o 
o 
o 
o 

a pályázó szervezet hivatalos 
képviselőjének aláírása 

NYILATKOZAT 

Alulírott, nyilatkozom hogy sportszervezetünknek köztartozása (TB., APEH, NA V, 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat): 

van nmcs 
Köztartozás esetén az átütemezési megállapodás másolatát mellékelem. 

t gen 

Budapest, 2011. ............ .. 

PH. 

nem 

a pályázó szervezet hivatalos 
képviselőjének aláírása 



-----------------------

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTÚRLIS OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

a kőbányai sportszervezetek sportcélú támogatására 
201112. pályázati kiírás 

A pályázat rendelkezésére álló összege ........... Ft, forrása a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság tartalékkerete. 

1./ A pályázat célja: a tagszervezetek alaptevékenységének, versenyeztetésének, és 
azok feltételeinek támogatása. 

2.1 A pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be a Kőbányai Sportszövetség tagszervezetei, kivéve a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattól közvetlenül működési 
támogatásban részesülő egyesületeket. 

3./ Pályázat témakörei, tartalma és időszaka: 
Valamennyi témakörben a 2011. január l. és 2011. november 30. között 
megvalásításra kerülő pályázati célok részesülnek támogatásban! 

o Nem saját rendezésű hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon való 
részvétel támogatása 

o Sportszakember képzés, továbbképzés támogatása (sportvezető, bíró, 
játék-vezető). 

o Sportlétesítmények kisebb karbantartás, nagyobb értékű sportszerek 
beruházásának támogatására 

Pályázható költségek: 
Nem saját rendezésű hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon való 
részvételhez kapcsolódóan 
o 2011. évben hazai, nemzetközi versenyeken való részvételek költségeire 
o nevezési díjak, csoportos utazás és csoportos szállásköltségek támogatása 
o ebben a kategóriában a versenykiírás is a pályázat kötelező melléklete! 
o a tényleges részvételt verseny-jegyzőkönyvvel is igazolni kell az 

elszámolásnál, vagy ha már lezajlott az esemény, akkor a pályázat beadásakor is 
lehetséges. 

o a megpályázott rendezvénynek legalább területi, országos vagy nemzetközi 
hatáskörűnek kelllennie (üzemek, vállalati közötti versenyekre nem vonatkozik 
a kiírás!), 

o kizárólag hazai rendezvényekre lehet pályázatot benyújtani, 

o edzőtáborokon való részvételre nem vonatkozik a kiírás! 



Sportszakember képzés, továbbképzés támogatása (sportvezető, edző bíró, játék
vezető) 

o továbbképzéseken való - vizsgával egybekötött- részvétel fővárosi, országos, 
vagy szakszövetségi szervezésben 

Sportlétesítmények kisebb felújítás, karbantartás, nagyobb értékű sportszerek 
beruházásának támogatására 

o sportlétesítmények, kiszolgáló helyiségek festése, kisebb felújítása (csempe, 
padló, ajtó, kerítés), vagy kisebb átalakítása 

o sportpályák bontásának, kerítésénekjavítása (fű, salak, védőháló stb.) 
o nagyobb értékű sportszemek minősül pl.: sportlétesítménybe felszerelhető, 

kapu, kosárpalánk, eredményjelző készülék, legalább 50nm szőnyeg, stb. 
o nagyértékű, azaz 100.000.-Ft feletti értéket meghaladó tárgyi eszköz 

(kondicionáló-, kardiogép-, futópad, szauna, szolárium stb.) 

4.1 Pályázati feltételek: 
a sportszervezet 

• bejegyzett társadalmi szervezetként működik, 
• saját bankszámlával rendelkezik 
• a pályázónak köztartozása nincs, és erről nyilatkozik. 

5.1 A pályázatnak tartalmaznia kell: 

2-2 példányban az adatlapot a pontosan és olvashatóan kitöltött adatokkal és az 
alábbi kötelező mellékleteket: 

l. Az egyesület 2011. l. félévi tevékenységének bemutatását: min. l oldalban, 
(szakosztályi munka, a foglalkoztatott korosztályok (kiemelten az utánpótlás 
korú gyermekek foglalkoztatása), foglalkoztatott edzők száma, kiemeit 
kőbányai események, eredményesség) 

2. A pályázat célját és az annak érdekében végzendő feladatokat 
3. A program részletes költségvetését (bevételek és kiadások részletezését-, az 

önerőt-, és a pályázatban igényelt támogatás összegét, megnevezve a támogatás 
tárgyát, amire konkrétan a támogatást kéri. (max: l oldalon) 

4. a Fővárosi Bíróság tárgyévi nyilatkozatának az elnök által hitelesített 
másolatát, hogy az egyesület bejegyzett működő, társadalmi szervezet (nem 
azonos a bírósági végzéssel). 

6.1 A pályázati összeg nem használható fel: 
- jutalmazásra, 

bérkifizetésre, 
étkezésre, reprezentációs költségekre (kivéve edzőtáborok csoportos étkezé se) 
utazásra (kivéve versenyre, edzőtáborba történő csoportos utazás), 
egyéb személyi jellegű kiadásokra, 
saját gépjármű hivatalos célú elszámolására 
közterhek kiegyenlítésére. 



7./ A pályázat kiértesítése, benyújtása és elbírálása 
Az adatlapot a pályázati kiírást elektronikusan postáztuk a tagszervezetek részére, 
illetve letölthető a www.kobanya.hu honlapról2011. szeptember 5-től. 

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, 2 eredeti példányban a kötelező 

mellékletekkel együtt, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatala, Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Osztályánál (Kisebbségek 
és Civil Szervezetek Háza ll 05 Bp., Ihász utca 26.). További információ kérhető Potos 
Ilonától a +3611262- 3260, vagy a +36/30/9406-875 telefonon. 

Maximálisan elnyerhető támogatás összege ••.•••. ,-Ft/pályázó szervezet. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 23. 12.00 óra 
A pályázatok elbírálása: 2011. október 6-án történik. 
A támogatási összegről és annak felhasználásról Támogatási szerződés készül. 
Az elnyert összegek átutalására 2011. október 31-től kerül sor, az aláírt szerződés 
visszaküldésének a függvényében. 

8./ Figyelem: Az elszámolás határidejétől eltérni nem lehet! 

A támogatásban részesülő egyesületeknek az elnyert összeggel még a tárgy évben el kell 
számolni. Az elszámolási határidő módosítására nincs lehetőség! 
Amennyiben az egyesület a megjelölt határidőig nem számol el, a támogatást köteles a 
határidő lejártát követő 8 munkanapon belül a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat 11784009-1551000 sz. számlájára visszautalni. 

A kapott támogatás felhasználásáról a pályázó 2011. december 5-éig köteles a 
pályázat kiírója részére írásos elszámolást benyújtani. 

• a támogatást csak " Támogatási Szerződésben" megjelölt célra lehet 
felhasználni, 

• a mindkét fél által aláírt, elfogadott szerződés utólagos módosításra nincs 
lehetőség, abban az esetben a támogatást vissza kell fizetni, ezért kérjük a 
körültekintő tervezést! 

Az elszámolás módja, melyet kérünk már a tervezéskor is figyelembe venni: 
l. kísérő levélben a szerződés számát feltüntetni és az elszámolt számlákat 

összesíteni (számla sorszáma, dátuma és összege megjelölésével), 
2. 2. mellékelni: az egyesület elnöke által záradékolt számlák és a kiadási 

pénztárbizonylatok vagy átutalásnál a bankkivonat fénymásolatait, 
amennyiben pénztárbizonylatot nem használnak, akkor a könyvelés 
naplófőkönyv szerinti ( oldalszámát, sorszámát) mivel e bizonylatok nélkül az 
elszámolás érvénytelen! Kizárólag hazai kibocsátású számlák érvényesíthetők. 

9.1 Egyebek 
A támogatott pályázók nevét és a támogatás összegét közzé tesszük. 

Révész Máriusz 
elnök 



Beérkezés dátuma: 

Pályázat iktatási száma: 

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 
a kőbányai sportszervezetek sportcélú támogatására 

I./ A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

Neve: -----------------------------------------

Címe: -----------------------------------------

Levélcím e: -------------------------------------

e-mail címe: ------------------------------------

A számlatulajdonos bankszámlaszáma: 

Adószáma: 

A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: 

11./ A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZÜGYI FEDEZET: 

a program teljes összege __________ Ft 

a rendelkezésre álló önerő Ft -----------------

az igényelt támogatás összege _______________ Ft 

A megvalósítás időszaka: 2011. január l. - 2011. november 30. 



III./ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA 
A 2011. év tényleges létszáma alapján kérjük pontosan megadni.) 

Egyesület taglétszáma összesen: 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: 
(tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen) 

ebből igazolt utánpótláskorú versenyző összesen 
( 18 éves korig) 

D 
D 
D 

IV./ A CSATOLT MELLÉKLETEKET KÉRJÜK MEGJELÖLNI(" X")! 

l. számú melléklet: pályázó bemutatkozása o 
2. számú melléklet: pályázati cél bemutatása, költségvetéssei o 
3. számú melléklet: a Fővárosi Bíróság tárgyévi igazolása o 

( szervezet es etén) 

4. számú melléklet: egyéb csatolni kívánt referenciák o 
Budapest, 20 ll. 

PH. 

a pályázó szervezet hivatalos 
képviselőjének aláírása 

NYILATKOZAT 

Alulírott, nyilatkozom hogy sportszervezetünknek köztartozása (TB., APEH, NA V, 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat): 

van mncs 

Köztartozás esetén az átütemezési megállapodás másolatát mellékelem. 

t gen 

Budapest, 2011. 

PH. 

nem 

a pályázó szervezet hivatalos 
képviselőjének aláírása 



BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai 

intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, 
valamint Kőbányán működő egyházi közösségek részére 2011. évi konkrét 

programok és működési célok támogatására. 

Pályázat célja: 
A kőbányai civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, kőbányai 

intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezetek, Kőbányán 
működő egyházi közösségek a kerület értékeinek megőrzése, az épített és természeti 
környezet védelme, valamint a kőbányai lakosság gyermek, ifjúsági, felnőtt és 
nyugdíjas korosztály részére hitéleti, kulturális, hagyományőrző, művészeti, 
oktatási, szabadidő, ismeretterjesztő tevékenység érdekében benyújtott működési 
célok és konkrét prograrnak támogatása. 

Pályázók köre: 
Budapest X. kerületi székhelyű és működésű a Fővárosi Bíróság által bejegyzett 
civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, kőbányai 

intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösségek pályázhatnak! 
Sport és polgárőr egyesületek, alapítványok, valamint intézmények nem 
pályázhatnak! 
Pályázatokhoz rendelkezésre álló keret: ,-Ft 
Pályázatonként elnyerhető támogatás: maximum: ,-Ft 
Pályázati folyamat időrend je: 
-Beadási határidő: 2011. március 18. 12.00 óra 
A pályázatokat a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 20 ll. április 7 -ei bizottsági 
ülésén bírálja el. Elszámolás: a támogatás folyósításakor megkötendő megállapodás 
szerint. Támogatási időszak: 20 ll. január l. és 20 ll. december 31. között 
megvalósuló programok. 

Pályázati feltételek: 
- Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be! 
- Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet. 
- Kötelező mellékletek csatolása: minden esetben szükséges 
-a szervezet kérelmének indokiása és költségvetése (max. l oldal) 
A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatásához: 
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l. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradékkal ellátott 
bíróságibejegyző végzésének másolata, 

2. 30 napnál nem régebben kiállított eredeti hivatalos bíróságibejegyző végzés a szervezet 
nyilvántartott adatairól 

3. Az alapszabály másolata 
4. A szervezet aláírási címpéldányának másolata 
5. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. 

Kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személviség nélküli 
szerveződések támogatásához: 
l. Alapító okirat másolata 
2. Az intézmény aláírási címpéldányának másolata 
3. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az intézménynek nincs köztartozása. 

Kőbányán működő egyházi közösségek támogatásához: 
l. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve Fővárosi Bíróság által 

kiállított jogerős záradékkal ellátott bírósági bejegyző végzés másolata, 30 napnál nem 
régebben kiállított eredeti hivatalos nyilvántartási kivonat, igazolás 

2. Az alapszabály másolata 
3. Az egyház képviselőjének aláírási címpéldányának másolata 
4. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása. 

Nem vehet részt a pályázaton olyan szervezet, amely a Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekről a 
megadott határidőig nem számolt el, illetve van köztartozása. A pályázó vállalja, 
hogy más Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzattól vagy az általa, 
illetve intézménye által alapított alapítványtól -ugyanazon célra- nem kér 
támogatást. 

Pályázati eljárás: 
A pályázatot a mellékletekkel együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján l 
eredeti és l másolati példányban kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala, Kisebbségi, Egyházi és Civil 
Kapcsolatok Osztályánál (Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza ll 05 Bp., Ihász 
utca 26.). A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados 
Henrietta osztályvezetőtől a +36-1-4318-748, +361-431-8749 telefonszámon, 
illetve a szabados heni@kobanya.hu email címen. 
A pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton is, illetve 
letölthető interneten a www.kobanya.hu honlapróL Az adatlap másolható! 
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati feltételeknek elutasításra kerül! 
A nyertes pályázókkal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
megállapodást köt, melyben rögzítik a pályázati összeg folyósításának feltételeit, a 
támogatás célját, az elszámolás időpontját és módját. 
A támogatott civil szervezet hozzájárul ahhoz, hogy nevét, címét és a támogatás 
összegét a támogató a médiában nyilvánosságra hozza. 

Budapest, 20 ll. február 24. 

Révész Máriusz 
elnök 



Iktató szám: -----------------
Érkezett: 20 ll. --------

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, egyesület, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösségek 2011. évi konkrét programok és 
működési célok támogatására. 

1./ A pályázat címe: 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, 
valamint Kőbányán működő egyházi közösség Gogi személy) 

Neve: ............................................................................................................................ . 

Címe: ................................................................... Adószáma: ................................. .. 

K , . l" epvtse o neve: ........................................................................................................... . 

Tel. szám, e-mail: ....................................................................................................... . 

Egyházi közössé g esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3./ A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................. , Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ....................................................................................... . 

4./ A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi 

személyiség nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

Címe: ...................................................................................................................... . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 



Inte, 'ny t""' k zme , veze OJene neve: ............................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: .................................................................................. . 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma: .......................................... . 

5. /A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A S a, la e t" ' · t' t d t · z m v ze o penz1n eze a a at: ............................................................................ . 

Neve: ............................................................................................... . 

Címe: ............................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

6.1 A témafelelős neve, fax- és telefonszáma: ........................................................... . 

7 .l A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A , l t" , . t, t d t . szam a veze o penz1n eze a a at: ............................................................................ . 

Neve: ............................................................................................... . 

Címe: ............................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) ........................... . 

9 .l A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) ................................... .. 

*A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettellszervezettel rendelkező szervezetek 
pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a tagcsoport országos, vagy regionális szervezete 
tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének aláírása szükséges. 
Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége: 

Költséenem teljes költség saját forrás ~én_yelt támoeatás 
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Összesen: 

Igényelt támogatás összesen: ............................... .. 

Budapest, 20 ll. ............................... . 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott 
adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott 
pályázat megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget válla/ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített 
határidőig e/számolok. 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet cégszerű aláírása és 
bélyegzője 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az ada t l a pot szám í tó g éppe l. ennek h iá n vá ban olvas ha tó a n. n y om ta tot t 
betűkkel töltse ki! 



A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatásához: 

l. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradékkal ellátott 
bíróságibejegyző végzésének másolata, 

2. 30 napnál nem régebben kiállított eredeti hivatalos bíróságibejegyző végzés a szervezet 
nyilvántartott adatairól 

3. Az alapszabály másolata 
4. A szervezet aláírási címpéldányának másolata 
5. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. 

Kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések 
támogatásához: 

l. Alapító okirat másolata 
2. Az intézmény aláírási címpéldányának másolata 
3. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az intézménynek nincs köztartozása. 

Kőbányán működő egyházi közösségek támogatásához: 

l. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve Fővárosi Bíróság által 
kiállított jogerős záradékkal ellátott bírósági bejegyző végzés másolata, 30 napnál nem 
régebben kiállított eredeti hivatalos nyilvántartási kivonat, igazolás 

2. Az alapszabály másolata 
3. Az egyház képviselőjének aláírási címpéldányának másolata 
4. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása. 



NYILA TK OZA T 

A pályázatot benyújtó: ....................................................................... . 

...................................................................................................................................... 
(szervezet) törvényes képviselője kijelentem, hogy a fent nevezett szervezetnek 60 

napon túli köztartozása (NAV, TB, egyéb adó) nincs. Tudomásul veszem, hogy a 

valótlan adatok közlése esetén a támogatás nem illet meg. Ebben az esetben a 

támogatás teljes összegét a pályázatot kiíró részére visszafizetem. 

Budapest, 20 ll .................................................. . 

cégszerű aláírás, bélyegző 



NYILA TK OZA T 

A 'l , t b , . , pa yaza ot enyuJto: ....................................................................... . 

(a kőbányai háttérintézmény) törvényes képviselője kijelentem, hogy a fent nevezett 

szervezetnek 60 napon túli köztartozása (NAV, TB, egyéb adó) nincs. Tudomásul 

veszem, hogy a valótlan adatok közlése esetén a támogatás nem illet meg. Ebben az 

esetben a támogatás teljes összegét a pályázatot kiíró részére visszafizetem. 

Budapest, 20 ll .................................................. . 

cégszerű aláírás, bélyegző 



BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 2011. évi támogatására 

Pályázat célja: 
A kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok történelmi identitásának 
erősítése, érdekeinek védelme, nemzetiségi hagyományainak, kulturális 
autonómiájának, szellemi értékeinek ápolása és megismertetése a kerületi 
lakossággal, etnikai önazonosságuk megőrzésének elősegítése érdekében, 
elsősorban kerületi, illetve kerületben megrendezésre kerülő hagyományőrző, 
nyelvápoló, kulturális, művészeti és sport tevékenységek rendezvények és 
események, valamint működési költségek támogatása. 
Konkrét és ellenőrizhető 2011. január l-től - 2011. december 31-éig tartó időszak 
között megvalósuló kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok által szervezett 
hagyományőrző, nyelvápoló, kulturális, művészeti és sport, valamint kül- és 
belföldi testvérvárosi és kisebbséggel összefiiggő egyéb kapcsolatépítő 

tevékenységek támogatása, melyek hozzájárulnak a kerületi lakosok kisebbségi 
identitásának megerősödéséhez, szélesítik a színvonalas programok kínálatát, 
tartalmas szabadidő eltöltést kínálnak, illetve az ismeretek bővítését szolgálják. 

Nem támogatott, nem elszámolható költségek: a képviselők részére a személyi 
kiadások (tiszteletdíj, BKV bérlet), 

Pályázni lehet az alábbi feladatok megvalósítására: 
Működést elősegítő (nem működési költség jellegű) eszközök beszerzése, valamint 
képviselői munkával összefiiggő költségek (pld. irodaszerek, az irodai vezetékes és 
mobil telefon költségek, valamint járulékai, irodai eszközök karbantartása, javítása, 
tisztítószerek, irodatakari tás, könyv, folyóirat, naptár stb). 

A települési kisebbségi önkormányzatok rendezvényeinek lebonyolításához 
pályázati úton elnyert támogatás összegének maximum 15°/o-a fordítható 
étkezésre. 

A kisebbségi tevékenységgel összefiiggő hagyományőrző, kulturális, művészeti és 
hitéleti programok szervezése. 
A kisebbség helyi történetének, hagyományainak feltárása, feldolgozása, 
dokumentálása 
A kisebbség történetét, hagyományait bemutató előadások, kiállítások 
megrendezése 
A kisebbségi hagyományok megőrzése, folytatása, a közösségi élet megerősítése 
érdekében szakkörök, tanfolyamok, tanulmányi kirándulások, szabadidős oktatási, 
kulturális, művészeti és sport tevékenységek támogatása, 
A kisebbségi nyelv oktatása, hagyományőrző nyelvi klub foglalkozások és 
szakkörök támogatása (szakkörvezető, nyelvi klubvezető megbízási díja és 
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járulékai, nyelvkönyv, szótár, cd, dvd lemezek, stb.) 
A kisebbség nemzeti ünnepeinek, történelmi évfordulóinak, jelentősebb kulturális 
eseményeinek megünneplése, 
Kisebbségi hagyományőrző gyermektáborok szervezése 
Kisebbségi kulturális, művészeti, kisebbségi hitélettel kapcsolatos rendezvények 
szervezése 
Kisebbségi könyvtár bövítése, kisebbségekkel kapcsolatos kiadványok, filmek 
készítésének támogatása 
Nemzetiségi irodalmi művek, hanganyagok (cd, dvd) kiadásának támogatása 
Bel- és külföldi kapcsolattartás, rendezvények szervezése, lebonyolítása hazai és 
külfóldi települések kisebbségeivel, az anyanyelvet beszélő országokkal, 
Testvérvárosi kapcsolatok szervezése, a már meglévő kapcsolatok tovább erősítése 
céljából szervezett közös rendezvények, kulturális, művészeti, hagyományőrző, 
kisebbségi hitéleti, nyelvi, sport prograrnak támogatása 
Kisebbségi beilleszkedést segítő prograrnak szervezése 
A rendelkezésre álló keretösszeg: ................... -Ft 
Pályázati folyamat időrend je: 
-Beadási határidő: 2011. március 18. 12.00 óra 
A pályázatokat a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. április 7-ei 
bizottsági ütésén bírálja el. Elszámolás: 2012. január hónapban. 
Támogatási időszak: 2011. január l. és 2011. december 31. között megvalósuló 
programokra és működési költségekre. 
Pályázati feltételek: 
- A pályázó kőbányai települési kisebbségi önkormányzat a 20 ll. évi 
munkatervében szereplő programokra nyújthat be pályázatot 
Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet. 

Kötelező mellékletek csatolása: 
A pályázó elfogadott 2011. évi munkaterve. A pályázni kívánt programok részletes 
leírása, programterve és költségterve. 

Pályázati eljárás: 
A pályázatot a mellékletekkel együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján 
leredeti és l másolati példányban kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala, Kisebbségi, Egyházi és Civil 
Kapcsolatok Osztályánál (Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza ll 05 Bp., Ihász 
utca 26.). A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados 
Henrietta osztályvezetőtől a +36-1-4318-748, +361-431-8749 telefonszámon, 
illetve a szabados heni@kobanya.hu email címen. 
A pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton is, illetve 
letölthető interneten a www.kobanya.hu honlapról Az adatlap másolható! 
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati feltételeknek elutasításra kerül! 

Budapest, 2011. február 24. 

Révész Máriusz 
elnök 



Iktatószám: ---------

Érkezett: 20 ll. -------

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

a kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 
2011. január l-től- 2011. december 31-éig terjedő időszak 

programjaira és működési költségek támogatására 

1./ A pályázatot benyújtó kőbányai települési kisebbségi önkormányzat 

Neve: ............................................................................................................................ . 

Képviselőjének neve: .................................................................................................... . 

Bankszámlaszáma: ........................................................................................................ . 

A programok felsorolása, amelyekre a támogatást igénylik: 

Program, működés Időpontja (időtartama) Igényelt támogatás 
ös sz~ e 

Igényelt támogatás összesen: ....................................... . 



- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott 
adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

- Tudomásul veszem, hogy a pályázatban elnyert támogatás csak a megállapodásban 
rögzített célokra használható fel. 

- Kötelezettséget válla/ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat fglé a Megállapodásban rögzített 
határidőig e/számolok. 

Budapest, 20 ll. ............................... . 

a pályázó települési kisebbségi önkormányzat 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában olvashatóan. nyomtatott 
betűkkel töltse ki! 

A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 
A pályázó elfogadott 2011. évi munkaterve. 
A pályázni kívánt prograrnak bemutatása és költségterve. 


