
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

' if~ h 
_._1 __ számú előterjesztés 

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
a 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, ifjúsági szervezetek, alapítványok 
részére a 2012. évi konkrét programokés működési célok támogatása pályázati 

kiírásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete 
általános tartaiékek 13. mellékletében 15 OOO OOO Ft összeget biztosított a Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottság részére. 

Javasolom, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 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, ifjúsági szervezetek, 
alapítványok részére 2012. január l-től 2012. december 31-éig terjedő időszak programjaira 
és működési költségeik támogatására írjon ki pályázatot A tervezett pályázati kiírást a 
határozati j avaslat l. melléklete tartalmazza. 

Javasolern a pályázati keret 5 OOO OOO forint összegben történő megállapítását. 

II. Hatásvizsgálat: 

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 
segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez és létesítő okiratában 
lefektetett alaptevékenységéhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind 
humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlödését, működését. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 75. § (l) bekezdése szerint 2012. január l. 
napját követően csak olyan civil szervezet részesülhet költségvetési támogatásban, amely a 
30. § szerint letétbe helyezte 2011. évről szóló a beszámolóját (mérleg, egyszerűsített 

mérleg), az eredménykimutatás! (eredménylevezetés) és kettős könyvvitel esetében a 
kiegészítő melléklet, valamint közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági mellékletet. 
Ennek megfelelően a pályázónak mellékelnie kell a pályázathoz annak igazolását, hogy a 
szervezet a beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál (Országos Bírósági Hivatal, 1363 
Budapest, Pf. 24.). A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény postai feladóvevényével 
kell igazolni. 



Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolását is csatolnia kell, hogy a 
közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál. 

III. Döntési javaslat: 

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

Budapest, 2012. március 8. 
r [l {~ti~ ·-

/ 
Radványi GáboMK 

J. melléklet az előterjesztéshez 

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

... /2012. ( ... ) határozata 

a 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, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére a 2012. évi konkrét programok és 

működési célok támogatására pályázati kiírásról 

l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága a 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, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére a 2012. január l-től 
2012. december 31-éig terjedő időszak programjaira és a működési költségeik támogatására 
pályázatot ír ki a határozat l. melléklete szerinti tartalommal. 
2. A Bizottság a pályázati keretösszeget 5 OOO OOO Ft-ban határozza meg, melyet a saját 
működési célú tartalékának terhére biztosít. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 

felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport vezetője 



l. melléklet a .. .12012. (. .. .)KOS határozathoz 
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÓBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére a 2012. évi konkrét 
programokés működési célok támogatására 

Pályázat célja: 
A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, 
de Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint Kőbányán működő 
egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok támogatása a kerület értékeinek 
megőrzése, az épített és természeti környezet védelme érdekében, valamint a kőbányai 
lakosság gyermek, ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas korosztálya részére hitéleti, kulturális, 
hagyományőrző, művészeti, oktatási, ismeretterjesztő, közösségépítő tevékenység végzése 
érdekében, konkrét programokra, valamint működési célú költségekre. 

Pályázaton nem vehetnek részt: 
Sport és polgárőr egyesületek, valamint intézmények és azok alapítványai. 
Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok. 
Munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek. 
Azok a szervezetek, amelyek az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséró1 szóló 
412012. (IL 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete 14-17. és 21-32. sora, 
valamint a céltartalékokról szóló 14. melléklete 30. sora alapján részesülnek 
működési célú támogatásban. 

Pályázatokhoz rendelkezésre álló keret: 5 OOO OOO Ft 
Pályázatonként elnyerhető támogatás: maximum: 250 OOO Ft 

Pályázati folyamat időrendje: 
- Beadási határidő: 2012. április 13. (péntek) 12.00 óra 
A pályázatokat a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2012. áprilisi rendkívüli 
bizottsági ülésén bírálja el. Elszámolás: a támogatás folyósításakor megkötendő 
megállapodás szerint. Támogatási időszak: 2012. január l. és 2012. 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: minden esetben szükséges a szervezet indokolással ellátott kérelme 
(max. l oldal), valamint 
- A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek, ifjúsági szervezetek, 
alapítványok 2012. évi támogatásához: 
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l. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradékkal ellátott 
bíróságibejegyző végzésének másolata, csak új pályázó esetében. 
2. Országos, vagy regionális szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről. 
3 A Fővárosi Törvényszék által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolás 
a szervezet nyilvántartott adatairól. 
4. A létesítő okiratnak (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány esetében alapító 
okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata, csak új pályázó esetében 
5. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata. 
6. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. 
7. Annak igazolása, hogy szervezet a beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál 
(Országos Bírósági Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 24.). A letétbe helyezés tényét az ajánlott 
küldemény postai feladóvevényével kell igazolni. 
8. Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolása, hogy a közhasznúsági 
mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál. 

Amennyiben a szervezet még nem helyezte letétbe a beszámolóját, illetve a 
közhasznúsági mellékletét a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására türelmi időt 
határoz meg az Önkormányzat a nyertes pályázók részére, amelynek zárónapja a 
megállapodás aláírásának időpontja, mely időpont jogvesztő határidő, nem teljesítés 
esetén a szervezet elesik a támogatástól. 

- Kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések 
támogatásához: 
l. Alapító okirat másolata csak új pályázó esetében 
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, csak új pályázó 
esetén 
2. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék 
által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolás a szervezet nyilvántartott 
adatairól 
3. Az alapszabály másolata csak új pályázó esetében 
4. Az egyház képviselőjének aláírási címpéldányának másolata 
5. 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. 

Az elszámolás módja 
l. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását 
követő két hónapon belül, de legkésőbb 2012. december 31-éig. 
2. Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, vagy a 
támogatás összegét nem a támogatási célra, vagy nem szabályosan használja fel, a 
következő évi önkormányzati pályázatokból kizárásra kerül. 
3. Amennyiben a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati 
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 

Pályázati eljárás: 
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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, Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportjánál (Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza 1105 Bp., Ihász utca 26.). A 
pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és 
nemzetiségi referenstől a +36-1-4318-748, telefonszámon, illetve a 
szabados_ heni@kobanya.hu email címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti címen 
személyesen, postai úton is, illetve 2012. március 20-tól letölthető az önkormányzat 
interneten honlapján a (www.kobanya.hu). 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, valamit az önkormányzat internetes honlapján a 
(www.kobanya.hu) nyilvánosságra hozza. 

Budapest, 2012. március 13. 

Révész Máriusz sk. 
elnök 



Iktató szám:. __________ _ 

Érkezett: 2012. ·-----------------

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A 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, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. 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), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: .......................................................................................... . 

Székhelye: ......................................................... Adószáma: ....................................... . 

Képviselő neve: ........................................................................................................... . 

B' ' ' . b . ' d' S ' PK Irosagt eJegyzes atuma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. zama: ........................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs D, közhasznú D, kiemelten közhasznú D 

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

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3 .l A kőbányai tagszervezet * 

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

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

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

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

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

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

Intézmény, vezetőjének neve: ..................................................................................... . 



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

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

. ............................................................................................................... . 

5. l A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

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

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

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

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe ................................................... . 

7 .l A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ..................................................................................... . 

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

Bankszámla száma: ...................................................................................................... . 

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

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) .................................... . 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel/szervezettel 
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. 

l O. A program tervezett költsége: 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
me~nevezése 
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Igényelt támogatás összesen: ................................ . 

Budapest, 2012 ................................ . 

- 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 {elé 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, ifjúsági szervezet, alapítvány 
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 adatlapot számítógéppel. ennek hiányában olvashatóan. nyomtatott 
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, ifjúsági szervezetek, 
alapítványok 2012. évi támogatásához: 

l. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradékkal ellátott 
bíróságibejegyző végzésének másolata, csak új pályázó esetében 
2. Országos, vagy regionális szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 
3 A Fővárosi Törvényszék által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolás 
a szervezet nyilvántartott adatairól 
4. A létesítő okirat (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a 
szervezet képviselője által hitelesített másolata csak új pályázó esetében 
5. A szervezet aláírási címpéldányának másolata 
6. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. 
7. "Az egyesülési jogró l, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 75.§ (l) 2012. január l. napját követően 
csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást [ ... ], amely a 30. § szerint 
letétbe helyezte beszámolóját (mérleg, egyszerűsített mérleg), az eredménykimutatás 
( eredménylevezetés) és kettős könyvvitel esetében (a kiegészítő melléklet és a 
közhasznúsági melléklet) ennek megfelelően pályázónak mellékelni kell a pályázathoz 
annak igazolását, hogy szervezet beszámolóját letétbe helyezteazOBH-nál (Országos 
Bírósági Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 24.). A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény 
postai feladóvevényével kell igazolni. 
8. Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolását is csatolni kell, hogy a 
közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál. 

Kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személviség nélküli szerveződések 
támogatásához: 

l. Alapító okirat másolata csak új pályázó esetében 
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, csak új pályázó 
eset én 
2. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék 
által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolás a szervezet nyilvántartott 
adatairól 
3. Az alapszabály másolata csak új pályázó esetében 
4. Az egyház képviselőjének aláírási címpéldányának másolata 
5. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása. 



NYILATKOZAT 

A 'l , b , . , pa yazatot enyuJto: ....................................................................... . 

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

napon túli köztartozása (NA V, 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, 2012 .................................................. . 

cégszerű aláírás, bélyegző 



NYILATKOZAT 

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

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

szervezetnek 60 napon túli köztartozása (NA V, 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, 2012 .................................................. . 

cégszerű aláírás, bélyegző 



NYILATKOZAT 

A 'l , b , . , payazatot enyuJto : .................................................................... . 

(egyház) 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, 2012 .................................................. . 

cégszerű aláírás, bélyegző 


