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Előterjesztés 

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
a pályázati rendszerben történő támogatások 2012. évi keretösszegeiről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 20 ll évben igen sokrétű, változatos feladatokat 
látott el. Az egyik kiemeit területe ezek között a pályázatokkal kapcsolatos feladatok 
megoldása volt. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2011. évi költségvetésében 20 millió 
forintot biztosított a Bizottság részére általános tartalékkeret címén. Ezen túlmenően 

céltartalékban 12 millió forint sportegyesületek támogatására, 3 millió forint a hátrányos 
helyzetű rászorult, és hazánkat külfóldön, nemzetközi színtéren képviselő gyermekek 
sporttevékenységének támogatására, valamint l O millió forint művészeti egyesületek 
támogatására állt a Bizottság rendelkezésére. A céltartatékba helyezett összeg, és a Bizottság 
általános tartalékkerete mindösszesen 45 millió forint volt. A következő táblázat a 
tartalékkeret (általános és céltartalék) felhasználását mutatja: 

Sorszám Pályázati rendszerben történő támogatások Keret Maradvány: 

(forint) (forint) 

l. Civil szervezetek részére 4 500 OOO -

2. Diákönkormányzatok, ifjúsági szervezetek 3 OOO OOO -
részére 

3. Kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 3 OOO OOO -
részére 

4. Ösztöndíjpályázatra 3 OOO OOO l 625 OOO 

(20 12-re áthúzódó 
kifizetés) 

5. Erdei iskolák támogatása, 500 OOO -
Szent György Tábor 800 OOO -

5. Kőbányai Alkotók pályázat l OOO OOO 651 OOO 

6. Hátrányos helyzetű rászorult, és hazánkat 3 OOO OOO 115 OOO 
külföldön, nemzetközi színtéren képviselő 

támogatására gyermekek sporttevékenységének 
támogatása- sporttagdíj (céltartalék) 

7. Művészeti egyesületek támogatása (céltartalék) 10 OOO OOO -

8. Sportegyesületek részére ( céltartal ék) 12 OOO OOO 140 OOO 

9. Szabad felhasználásra 4 200 OOO l 943 OOO 

Összesen 45 OOO OOO 4 474 OOO 

A Bizottság a 20 ll. februári ülésén döntött arról, hogy a pályázati rendszerre biztosított 
forrásokat milyen módon osztja fel. A 77/2011. (II. 24.), valamint a 90/2011. (II. 24.) 
határozataiban a következő táblázat szerint biztosította a pályázati támogatások összegét: 
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Sorszám 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Pályázati rendszerben történő támogatások 

Civil szervezetek részére 

Diákönkormányzatok részére 

Kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok részére 

Sportegyesületek részére 

Hátrányos helyzetű rászorult, és hazánkat külföldön, 
nemzetközi színtéren képviselő támogatására gyermekek 
sporttevékenységének támogatása - sporttagdíj ( céltartalék) 

Ösztöndíjpályázatra 

Ifjúsági szervezetek részére 

Egyéb célokra felhasználható tartalékra ( Tanulmányi 
ösztöndíj-pályázat,Kőbányán élő alkotók támogatása) 

Művészeti egyesületek támogatása 

Keret (forint) 

4 500 OOO 

2 500 OOO 

3 OOO OOO 

ll 500 OOO 

3 OOO OOO 

3 OOO OOO 

l 500 OOO 

6 OOO OOO 

10 OOO OOO 

Összesen 45 OOO OOO 

Év közben a Bizottság a felmerülő igényeknek megfelelőerr többször módosította, 
átcsoportosította a 77/2011. (Il. 24.) határozatában elfogadott felosztást. A következő 
táblázatban 20 ll. év végéig, a Bizottság által átcsoportosított összegek jelennek meg 
pályázatonkén t: 

Sorszá Pályázati rendszerben történő támogatások 2011 
m Keretösszeg 

l. Kőbányai hátrányos helyzetű, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek 3 OOO OOO 
támogatása a KOS 87/20 ll. (II. 24.) és 562/20 ll. (VIII. 22.) határozatok alapján-
sporttagdíj 

2. Sportegyesületek sportcélú támogatása KOS 86/2011. (11.24.) és 559/2011. (VIII. 22.) 12 750 OOO 
határozatok alapján 

3. Diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek támogatása KOS 104/2011. (III. 3.) határozat 3 OOO OOO 
alapján 

4. "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj [39/20 ll. (X. 24.) 2 500 OOO 
önkormányzati rendelet alapján] a KOS 420/20 ll. (VI. 2.) határozat alapján 

5. Kőbányán élő alkotók: írók, költők, fotográfusok, előadók stb. támogatása a KOS l OOO OOO 
419/2011. (VI. 2.) határozat alapján 

6. Kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok pályázati 10 OOO OOO 
rendszerben történő támogatása a KOS 90/20 ll. (Il. 24.) határozat alapján 

7. Kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok működési költségeinek támogatása a 3 OOO OOO 
KOS 88/20 ll. (Il. 24.) és 554/2011. (VIII. 22.) határozatok alapján 

8. Kőbányai székhelyü civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű; de Kőbányán 4 500 OOO 
tagszervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, kőbányai intézményi háttérrel 
rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi 
közösségek, szerveződések, alapítványok a KOS 84/2011. (11.24.) határozat alapján 

9. Egyéb célokra felhasználható tartalék 3 057 OOO 

)sszesen: 42 807 OOO 



Az első két táblázat és a harmadik táblázat "összesen" rovatának különbségét a pályázati 
keretösszeg fel nem használt összegének újrapályáztatása, az év közbeni pályázati kiírások 
többszöri módosítása okozza (határozatok a módosításokról, átcsoportosításokról: 2. 
melléklet). 

II. Hatásvizsgálat 

2011-ben minden, a Bizottság által kiírt pályázatra igen nagy volt az érdeklődés. Bármely 
területen igényesen megfogalmazott, a kiírásnak megfelelő pályázatok érkeztek. Látható, 
hogy a kerületi lakosok, csoportok, egyesületek figyelemmel kísérik az Önkormányzat által 
kiírt pályázatokat, és szívesen élnek ezen lehetőséggeL Minden pályázat esetén a megnyert 
összeget a pályázati cél megvalósítására használták fel, és azzal időben elszámoltak. 
Amennyiben a Bizottság ezt a lehetőséget a továbbiakban is biztosítja, módot ad arra, hogy 
kerületünk oktatási, kulturális és sportélete tovább fejlődjék. 

A pályázati rendszerben történő támogatások feladata megjelenik a Bizottság 2012. 
munkatervében, ezért dönteni szükséges a támogatni kívánt célcsoportokról és a 
keretösszegekrőL Javasolom, hogy 2012-ben emelkedjék a pályázatokon kiírt összeg 
nagysága. A táblázatban részletezés nélkül feltüntettük a Bizottság által egyéb célokra 
felhasználható támogatási összeget. 

Javaslat a 2012. évben pályázható összegekre: 

Sorszám Pályázati rendszerben történő támogatások 2011 2012 
Keretösszeg Keretösszeg 

(forintban) (forintban) 

l. Sporttagdíj 3 OOO OOO 3 500 OOO 

Kőbányai hátrányos helyzetű, valamint hazánkat nemzetközi szinten 
képviselő gyermekek támogatása a KOS 87/20 ll. (Il. 24.) és 
562/20 ll. (VIII. 22.) határozatok alapján 

2. Sportegyesületek sportcélú támogatása KOS 86/2011. (11.24.) és 12 750 OOO 13 500 OOO 
559/2011. (VIII. 22.) határozatok alapján 

3. Diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek támogatása KOS 3 OOO OOO 3 OOO OOO 
104/2011. (Ill. 3.) határozat alapján 

4. "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj [39/20 ll. 2 500 OOO 4 125 OOO 
(X. 24.) önkormányzati rendelet alapján] a KOS 420/2011. (VI. 2.) 
határozat alapján 

5. Kőbányán élő alkotók: írók, költők, fotográfusok, előadók stb. l OOO OOO l OOO OOO 
támogatása a KOS 419/2011. (VI. 2.) határozat alapján 

6. Kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző 10 OOO OOO 10 OOO OOO 
csoportok pályázati rendszerben történő támogatása a KOS 90/20 ll. 
(Il. 24.) határozat alapján 

7. Kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok működési 3 OOO OOO 3 600 OOO 
költségeinek támogatása a KOS 88/20 ll. (Il. 24.) és 554/20 ll. (VIII. 
22.) határozatok alapján 

8. Kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai 4 500 OOO 7 500 OOO 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, 
egyesületek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő 
egyházi közösségek, szerveződések, alapítványok a KOS 84/20 ll. 
(11.24.) határozat alapján 

9. Egyéb célokra felhasználható tartalék 3 057 OOO 6 OOO OOO 

)sszesen: 42 807 OOO 52 225 OOO 



III. A végrehajtás feltételei: 

A pályázatok kiírása a 2012. évi költségvetés elfogadását követően történhet meg. A 2012. évi 
pályázati terül eteket, és a hozzájuk rendelt tervszámokat a 20 ll. évi megvalósult pályázatok 
alapján terveztük. Célszerű lenne 2012-ben a tervezett összegek figyelembe vételével kiírni a 
pályázatokat, mert látható, hogy az elmúlt évben különbség volt a tervezett (első táblázat) és a 
megvalósult (harmadik) táblázat "összesen" sorában. Az átlátható pályázati rendszer 
megvalósulását - ezen túlmenően - segíti, hogy a pályázatok kiírása, a Bizottság részére 
történő döntés-előkészítése a már helyileg is egységes Humán Iroda Oktatási, Kulturális és 
Civil Csoport szervezeti egységéhez tartozik. Várható, hogy a 2012. évben a pályázatokra az 
elmúlt évnél sokkal több jelentkező lesz, hiszen ez a pályázati rendszer első alkalommal 
valósult meg az elmúlt évben. A pályázatokkal kapcsolatban már eddig is sok érdeklődő 
telefont kaptunk, ebből egyértelmű, hogy a kerület lakosai, az egyesületek, egyházak, civilek, 
kisebbségi önkormányzatok, tanulók, alkotók várják az ez évi kiírást. 

IV. Döntési javaslat: 

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

Budapest, 2012. január 5. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

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

... /2012. ( .. ) határozata 

a pályázati rendszerben történő támogatások 2012. évi keretösszegeiről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében, a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalékkeretébe terveztesse be a Bizottság által kiírandó 
pályázatokhoz szükséges 52 225 OOO forint összeget. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

a költségek betervezése: a 2012. évi költségvetés összeállításának 
határideje 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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77/2011. (II. 24.) KOS határozat 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 

2. melléklet az előterjesztéshez 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a pályázati rendszerben történő támogatásokra biztosított bizottsági 
tartalékkeretet az alábbiak szerint osztja fel: 
Civil szervezetek részére 
Diákönkormányzatok részére 
Kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok 
részére 
Sportegyesületek részére 
Sporttagdíjra 
Ösztöndíjpályázatra 
Ifjúsági szervezetek részére 
Egyéb célokra felhasználható tartalékra 

80/2011. (II. 24.) KOS határozat 

4,5 MFt 
2,5 MFt 
3,0 MFt 

11,5 MFt 
3,0 MFt 
3,0 MFt 
1,5 MFt 
6,0 MFt 

(3 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem kíván 500 eFt összeget átcsoportosítani a diákönkormányzatok és ifjúsági 
szervezetek támogatására összevont keretösszegből a kőbányai települési kisebbségi önkormányzatok programjainak 
támogatására. 

81/2011. (II. 24.) KOS határozat 
(6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, l tartózkodással) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek támogatására összevont keretből 
500 eFt összeget átcsoportosít a sportegyesületek támogatására. 

82/2011. (II. 24.) KOS határozat 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek támogatására összevont 
keretösszegből 500 eFt összeget átcsoportosít az erdei iskolák és nyári táborok pályázati rendszerben történő 
támogatására. 

152/2011. (IV. 7.) KOS határozat 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetésében szereplő működési célú általános 
és céltartalék felosztását, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogköréből az alábbi felosztásban 
fogadja el. 
Működési célú általános tartalék: 
Civil Szervezetek pályázat 
Kisebbségek 
Diákok, ifjúság 
Ösztöndíj pályázat 
Erdei iskolák és nyári tábor* 
Kőbányaiművészek 

Szent György hittanos tábor 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsági tartalék 
Összesen 
Működési célú céltartalék pályázatokra: 
Sportegyesületek támogatása 
Szegény gyerekek sportdíjára 
Összesen 

e Ft-ban 
4 500 
3 OOO 
3 OOO 
3 OOO 

500 
l OOO 

800 
4 200 
20 OOO 

12 OOO· 
3 OOO 

15 OOO 
* Erdei iskolák és nyári táborok támogatására a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében további 8.000 e Ft áll 
rendelkezésre. 


