
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

A'tfJ' . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei sportcélú támogatásának 2012. évi pályázati 

kiírásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet általános 
tartalékokról szóló 13. mellékletének 16. sorában a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
részére 15 OOO OOO Ft összeget biztosított. 

Javasolom, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Sportszövetség 
sportegyesületei sportcélú támogatására 2012. január l-től 2012. december 31-éig terjedő 
időszakra írjon ki pályázatot. A tervezett pályázati kiírást a határozati javaslat l. melléklete 
tartalmazza. 

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

ll. liatásvizsgálat 

A pályázat célja a sportegyesületek működési feltételeinek javítása, utánpótlás nevelésének 
segítése, versenyek, bajnokságok megrendezésének támogatása, melyek a 2011-2014. Kőbánya 
Sportfejlesztési terve és Programja című sportkoncepcióban kiemelkedő feladatként 
szerepelnek. 

A Sportegyesület a 2004. évi l. törvény 16. § (l) bekezdésében megállapított eltérésekkel az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai szerint működő olyan egyesület, 
amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 
feltételeinek megteremtése. 

A Civil tv. 75. § (l) bekezdése szerint 2012. január l. napját követően csak olyan civil 
szervezet részesülhet költségvetési támogatásban, amely a 30. § szerint letétbe helyezte a 
2011. évről szóló beszámolóját (mérleg, egyszerűsített mérleg), az eredmény-kimutatást 
(eredmény-levezetés) és kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, 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 OBII-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 csatolni kell, hogy a 
közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBil-nál. 



A 2011. október 13-án megtartott KOS Bizottsági ülésen felmerült az a hiányosság, hogy nem 
lehet tudni az egyes egyesületek utánpótláskorú versenyzői közül, hogy hányan vannak azok, 
akik kőbányai lakosok. Javasolom, hogy a 2012. évi pályázati kiírásban szerepeljen, hogy azon 
sportegyesületek, diáksport egyesületek vehetnek részt a pályázaton, akik igazolni tudják a 
következőket: 

- utánpótlás-neveléssel foglalkoznak (18 év alatti gyermekek), ahol minimum 20 fő 
leigazolt versenyzőjük van, 

-ezen gyermekek kőbányai lakosok vagy Kőbányánjámak iskolába, 
- legalább heti két alkalommal (minimum heti 180 percben) sportolnak az 

egyesületben. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. március 6. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

... /2012. ( .•.... )határozata 

A Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek sportcélú támogatásának 2012. évi 
pályázati kiírásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 4/2012. (Il. 27.) önkormányzati rendelet általános tartalékokról 
szóló 13. mellékletének 16. sorában, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
elkülönített kerete terhére a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2012. évi támogatására 
az l. mellékletben meghatározottak szerint pályázatot ír ki. 
2. A Bizottság a pályázati keretösszeget 5 OOO OOO Ft-ban határozza meg, melyet a saját 
működési célú tartalékának terhére biztosít 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 



l. melléklet a . ..12012. (Ill .. .) KOS határozathoz 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei sportcélú támogatására 2012. évi pályázati 
kiírás 

l. A pályázat célja: 
A sportegyesületek működési feltételeinek javítása, utánpótlás nevelésének segítése, versenyek, 
bajnokságok megrendezésének támogatása. 

2. A pályázók köre 
Pályázatot nyújthatnak be a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei, akik a tárgyévi tagdíjat 
befizették . 

3. Pályázaton nem vehetnek részt: 
Azok a sportszervezetek, amelyek az önkormányzat 2012. évi 4/2012. (II. 27.) költségvetési 
rendeletében nevesítve a 9. melléklet 21-26 sorok között és a 30,32 soron részesülnek 
működési célú támogatásban és a Diáksport Egyesületek (DSE). 

4. A pályázati összeg nem használható fel: 
- jutalmazásra, 

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

Pályázatokhoz rendelkezésre álló keret: 
Pályázatonként elnyerhető támogatás: 

5. Pályázati folyamat időrendje.i. 

5 OOO OOO Ft 
maximum: 400 OOO Ft 

- Beadási határidő: 2012. április 13. (péntek) 12.00 óra 

Valamennyi témakörben a 2012. január l. és 2012. december 31. között megvalósított pályázati 
célok részesülnek támogatásban! Egy pályázaton belül valamennyi témakör megjelölhető. 

6. Témakörök sportegyesületek részére: 
a.) működési támogatása 
b.) nem saját rendezésű versenyeken, bajnokságokon történő részvétel támogatása,. 
c.) saját rendezésű sportesemények rendezésének támogatása 



d.) sportszakember képzés, továbbképzés támogatása (sportvezető, versenybíró, edző, 
játékvezető stb.). 

e.) sporteszközök vásárlásának támogatása. 

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. áprilisi rendkívüli bizottsági 
ülésén bírálja el. Elszámolás: a támogatás folyósításakor megkötendő megállapodás szerint. 

7. Pályázati feltételek: 
a.) egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, az csak erre a célra rendszeresített 

Pályázati Adatlapon 
b.) az a sportszervezet pályázhat, amely foglalkozik utánpótlás neveléssel, igazolni tudja 

hogy egyesületében minimum 20 (18 év alatti) fő kőbányai lakcímmel vagy tanulói 
viszonnyal rendelkező leigazolt gyermek sportol minimum heti két alkalommal, 
legalább 180 percben, 

c.) kizárólag hazai kibocsátású számlák érvényesíthetők, 
d.) a pályázat elbírálásánál előnyt élvez a kiemelkedő sporteredményeket elérő és 

hazánkat nemzetközi színtéren képviselő gyermekek sporttevékenységének 
támogatása, 

e.) a pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a sportegyesület, amely elsősorban a fizikai 
állóképességet növelő alapsportágat képvisel. 

8. Pályázható költségek: 
a.) Működési költségek: 

aa.) az egyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó működési költségek, bérleti 
szerződéssel igazolt létesítmények bérleti díjak 
ab.) működéshez szükséges (eszköz és sportszervásárlás, javítás) 

b.) 2012. évben megrendezésre kerülő saját rendezésű sportesemények, versenyek, 
bajnokságok rendezésének költségei 

ba.) bírói díj, orvosi ügyelet, bérleti díj, versenydíjak, stb. (kivéve: reprezentációs 
költségek, pénzdíjak) 

bb.) edzőtáborok szervezése- programok, csoportos utazás, étkezés, szállás költségei 
A megpályázott rendezvénynek legalább területi, országos vagy nemzetközi hatáskörűnek kell 
lennie (üzemek, vállalatok közötti versenyekre nem vonatkozik a kiírás!). 

c.) Nem saját rendezésű hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon való 
részvételhez kapcsolódóan 

ca.) 2012. évben hazai és nemzetközi versenyeken való részvételek költségei: pl.: nevezési 
díjak, csoportos utazás és csoportos szállásköltségek (ebben a kategóriában a versenykiírás 
is a pályázat kötelező melléklete ), 
cb.) az elszámolásnál a tényleges részvételt verseny-jegyzőkönyvvel is igazolni kell, 

d.) Sportszakember képzéshez, továbbképzés támogatásához kapcsolódóan (sportvezető, 
verseny bíró, edző, játékvezető stb.): 

ea.) a fővárosi, országos, vagy szakszövetségi szervezésben megvalósuló továbbképzéseken 
való, vizsgával egybekötött részvétel képzésének a költsége számolható el, 
eb.) kapcsolódó utazás igen, étkezés és szállás költség nem számolható el. 



9. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

l. Az egyesület tárgyévi tevékenységének bemutatását: legalább egy oldalban, [ szakosztályi 
munka, a foglalkoztatott korosztályok [kiemelten az utánpótlás korú (18 év alatti) gyermekek 
foglalkoztatása, foglalkoztatott edzők száma, kiemeit kőbányai események, eredményesség]. 

2. A pályázat célját és az annak érdekében végzendő feladatokat, és 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, 
legfeljebb egy oldalon). 
3. A sportesemény szervezésnél, illetve a sportversenyeken való részvétel esetén a 
versenykiírás t. 
4. Versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén a részletes program is a 
pályázat kötelező melléklete 
4. Továbbképzés esetén a felhívást kérjük mellékelni. 
5. Utánpótlás korú (18 év alatti) tagok felsorolását: név, lakcím, életkor, tanulói jogviszony 
helye, edző neve bontásban. 
6. Nyilatkozatot arról, hogy az egyesület az önkormányzati döntésben meghatározott 
nagycsaládos kedvezményeket biztosítja. 
7. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradékkal ellátott 
bírósági bejegyző végzésének másolata, 
8. A Fővárosi Törvényszék által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolás a 
szervezet nyilvántartott adatairól, 
9. A létesítő okirat (sportegyesületek esetében alapszabály) a szervezet képviselője által 
hitelesített másolata, 
l O. A sportegyesület aláírási címpéldányának másolata, 
ll. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az egyesületnek nincs köztartozása. 
12. Az egyesülésijogról, a közhasznújogállásról, 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 eredmény-kimutatást (eredmény
levezetés) és kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, valamint közhasznú 
szervezet esetében a közhasznúsági melléklet. 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. 
13. Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolását is csatolni kell, hogy a 
közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál. 

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

határidő, nem teljesítés esetén a szervezet elesik a támogatástól. 



Nem vehet részt a pályázaton olyan egyesület, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
. Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekről a megadott határidőig nem számolt el, 
illetve van köztartozása. 

ll. 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 
évben önkormányzati pályázat támogatásban nem részesülhet. 
3. Amennyiben a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati 
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 

12. 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, Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportjánál (1105 Budapest, Bánya u. 35. 11/217.). A pályázattal kapcsolatos bővebb 
felvilágosítás kérhető Fürst Ágnes sport, ifjúsági, esélyegyenlőségi referenstől a +36-1-
4338-143, telefonszámon, illetve a furst_agnes@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 sportegyesület 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 
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__ . számú előterjesztés 

Iktató szám: -------------------

Érkezett: 2012. -----------------

BUDAPEST, FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 
a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei sportcélú 2012. évi támogatására 

I./ A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

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

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

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

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

Adószáma: 

Bírósági bejegyzés dátuma: .......................... Száma: PK ........................... . 

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

A számlatulajdonos bankszámlaszáma: 

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: 2012. január l. - 2012. december 31. 

III./ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA 



(A 2012. 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) 

Mellékletek száma: ................... . 

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

PH. 

D 
D 
D 

a pályázó szervezet törvényes 
képviselőjének aláírása 

NYILA TK OZA T 

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

van mncs 

Köztartozás esetén az átüternezési megállapodás másolatát rnellékelern. 

Igen nem 

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

Budapest, 2012 .............. . 
PH. 
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a pályázó szervezet törvényes 
képviselőjének aláírása 


