
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

J,j . számú előterjesztés 

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
a kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi 
szinten képviselő gyermekek sporttevékenysége 2011. második félévi támogatásának 

pályázat kiírásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 562/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai 
hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő 
gyermekek sporttevékenységének 20 ll. második félévi támogatására kiírt pályázatra a 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoporthoz hét db pályázat érkezett be. A 
rendelkezésre álló keretösszeg: l 500 OOO Ft, ebből a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 
pályázók között l 385 OOO Ft-ot szétosztott, maradt 115 OOO Ft. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai 
székhelyű sportszervezetek 20 ll. második félévi sportcélú támogatására kiírt pályázatra a 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoporthoz 27 db pályázat érkezett be. A 
rendelkezésre álló keretösszeg: 5 250 OOO Ft. Ebből a bizottság a pályázók között 4 750 OOO 
Ft-ot osztott szét. A keretösszegből 500 OOO Ft maradt. 

II. A végrehajtás feltételei 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a fentiekben leírt kettő pályázatból fennmaradt 
összegre (615 OOO Ft) pályázatot hirdet a kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, 
valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sporttevékenységének 
támogatására. 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. október 5. 

a-~ 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~ 
jegyző 



l. mellékelt az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

.•.... /2011. ( .... )határozata 
a kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi 
szinten képviselő gyermekek sporttevékenysége 2011. második félévi támogatásának 

pályázati kiírásáról 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság pályázatot ír ki a kőbányai hátrányos helyzetű 
gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek 
sporttevékenységének támogatására a határozat l. melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. október 13. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati 
szakterületért felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 



l. mellékelt a határozathoz 

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

KULTURÁLIS OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

a kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten 
képviselő gyermekek sporttevékenységének támogatására 

20 ll. második félévi pályázati kiírás 

A pályázat rendelkezésére álló összeg 615 OOO Ft. 

1./ A pályázat célja: 
a./ Kőbányai hátrányos helyzetű gyerekek sportcélú támogatása 
b./ Hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sporttevékenységének támogatása 

2.1 A pályázók köre: 
Pályázatot kizárólag azok a kőbányai sportegyesületek, oktatási intézmények (óvodák, 
iskolák), illetve egyesületek nyújthatnak be, akik a 2011. szeptember 19. kiírt pályázaton 
nem vettek részt. 

3.1 Pályázat időszaka: 
20 ll. július l. és 20 ll. december 31. között. 

4.1 Pályázat tartalma és pályázható költségek: 
a./ Kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportegyesületi, vagy intézményi tanfolyami 
díj ainak, vagy tagdíjainak támogatása 
Kizárólag sport és mozgáskultúrával kapcsolatos térítési díjak támogatása (tanfolyami 
díjak, egyesületi tagdíjak) 
b./ Hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sporttevékenységének támogatása 
Nemzetközi versenyek utazási költségei 

5.1 A pályázatnak tartalmaznia kell: 
2-2 példányban az adatlapot a pontosan és olvashatóan kitöltött adatokkal, és az alábbi 
kötelező mellékleteket: 
a./ Hátrányos helyzetűek támogatása esetén: 
aa. tanfolyamok, szakosztályok tevékenységének bemutatását, melyben a hátrányos 
helyzetű gyermekek foglakoztatása történik; 
ab. résztvevők számát, ebből a kőbányai hátrányos helyzetűek számát részletezve: név, 
lakcím, intézmény megnevezését, illetve intézményvezető vagy sportegyesületi elnök 
által, a hátrányos helyzetet igazoló dokumentumot; 
ac. a program részletes költségvetését (tanfolyami bevételek és kiadások), igényelt 
összeget, ebből támogatott gyermekek számát, időtartamot, melyre a gyermek a 
támogatást kapja; 
ad. az iskola igazgatója által hátrányos helyzetet igazoló dokumentumot. 

b./ nemzetközi versenyeken résztvevők támogatása esetén 
ba. nemzetközi verseny leírását, vagy a versenykiírást; 



bb. gyermek/ek/ adatait, eredményeit, iskoláját, az egyesület elnökének a javaslatát, 
igazolását; 

be. a program részletes költségvetését (szállás, utazás, nevezési díj költségeit és a 
pályázott összeget). 

6.1 A pályázat benyújtása: 
Az adatlapot, és a pályázati kiírást elektronikusan postázzuk a tagszervezetek részére, 
illetve letölthető a www.kobanya.hu honlapról 20 ll. október 17 -től. 

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, 2 eredeti példányban a kötelező mellékletekkel 
együtt, a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoportjánál (1102 Budapest, X. kerület Bánya 
utca 35.). További információ kérhető Nagy Istvántól 06-30-933-4736 telefonon. 

A maximálisan elnyerhető támogatás összege 50 OOO Ft/fő. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 28. (péntek) 13.00 óra 
A pályázatok elbírálására a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. novemberi 
bizottsági ülésén kerül sor. 
A támogatási összegről és annak felhasználásról Támogatási szerződés készül. Az elnyert 
összegek átutalása az aláírt szerződés visszaküldésének függvényében történik. 

7 .l Elszámolás 

A támogatásban részesülő egyesületek az elnyert összeggel az eseményt követő második 
hónapban, de legkésőbb tárgy év december 31-ig kötelesek elszámolni. 
Az elszámolás határidejétől eltérni nem lehet! 
Amennyiben az egyesület a megjelölt határidőig nem számol el, a támogatást köteles a 
határidő lejártát követő nyolc munkanapon belül a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 11784009-15510000 számlájára visszautalni. 
Az a pályázó, aki nem számol el a megadott időre, a következő év pályázatából kizárja 
magát. 
A pályázó köteles feltüntetni, ha a pályázatához kapott más önkormányzati támogatást. 
A támogatást csak a "Támogatási Szerződésben" megjelölt célra lehet felhasználni. 
A mindkét fél által aláírt, elfogadott szerződés utólagos módosítására nincs lehetőség. 

8./ Egyebek: 
A támogatott pályázók nevét, és a támogatás összegét a pályázat kiírója a médiában 
nyilvánosságra hozza. 

Budapest, 20 ll. október 5. 

Révész Máriusz 
elnök 



Beérkezés dátuma: 

Pályázat iktatási száma: 

BUDAPEST, FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 
a kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek sportcélú, valamint hazánkat nemzetközi 

szinten képviselő gyermekek sporttevékenységének támogatására. 

I.! A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

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

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

Levél címe: ---------------------------------------

e-ma il címe: --------------------------------------

A számlatulajdonos bankszámlaszáma: 

Adó száma: 

A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: 

II./ A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZÜGYI FEDEZET: 

a program teljes összege ___________________ Ft 

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

az igényelt támogatás összege _______________ Ft 

A megvalósítás időszaka: 20 ll. július l. - 20 ll. december 31. 



III./ A TÁMOGATOTT TANFOLYAM TAGLÉTSZÁMA: 

Tanfolyami, szakosztályi taglétszám összesen: 

Ebből hátrányos helyzetűek száma, akikre a támogatást kéri: 

IV. A CSATOL T MELLÉKLETEKET KÉRJÜK MEGJELÖLNI (" X") ! 

l. számú melléklet: tevékenység bemutatkozása , 
illetve a nemzetközi esemény leírása 

2. számú melléklet: a támogatott résztvevők megnevezése 
és azok adatai, a kiírás szerinti igazolások 

3. számú melléklet a program költségvetése 

4. számú melléklet: egyéb csatolni kívánt referenciák 

Budapest, 20 ll. 

PH. 

D 
D 

o 
o 
o 
o 

a pályázó szervezet hivatalos 
képviselőjének aláírása 


