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I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kiemeit figyelemmel kíséri a 
kerültben működő civil szervezetek munkáját. A civil szervezetek ezer szállal kapcsolódnak 
egyrészt az önkormányzati feladatok ellátásához, másrészt a sa j át feladataik megvalósítása 
által is nagyon hasznos tevékenységet folytatnak. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan idén is nyújtson támogatást a 
civil szervezetek részére, pályázati formában. A pályázaton a kőbányai székhelyű civil 
szervezetek, egyesületek, alapítványqk, valamint a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szerveződések vehetnek részt. A támogatást a 2014. évi programokra és a 
szervezet működési költségeire lehet felhasználni. A támogatássallegkésőbb 2014. január 31-
ig kell elszámolni. A pályázati felhívás a határozat l. melléklete. 

II. Hatásvizsgálat 

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 
segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása, valamint az 
alaptevékenységük szerinti feladatok megvalósításának elősegítése. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2014. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 
tervezetében 5 OOO OOO Ft pénzeszköz került tervezésre a civil szervezetek támogatására. 

A pályázat kiírása a Képviselő-testület hatásköre. 

2012. január l. napját követően csak olyan civil szervezet részesülhet költségvetési 
támogatásban, amely az előző évről szóló beszámolóját, valamint közhasznú szervezet 
esetében a közhasznúsági mellékletet letétbe helyezte az Országos Bírósági HivatalnáL 

A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírekben kerül közzétételre. 
A felhívást a költségvetési rendelet hatályba lépését követően lehet közzétenni. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. február ;;f-'' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. . ./2014. (II. 20.) határozata 

a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a civil 
szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírekben 
tegye közzé. · · 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője 
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l. melléklet a . ..12014. (Il 20.) KÖKT határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
civil szervezetek 2014. évi támogatására 

A pályázat célja: 

a) a civil szervezet létesítő okiratában foglalt tevékenységek megvalósításának támogatása a 
2014. évi konkrét prograrnak keretében, 
b) a 2014. évi működési költségekhez nyújtott támogatás. 

A pályázatra rendelkezésre álló keret: 

Egy pályázó által elnyerhető támogatás: 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

l. A pályázaton részt vehet 
a) a· kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület, alapítváriy), 

5 OOO OOO Ft 

legfeljebb 300 OOO Ft 

b) a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

2. A pályázatot kizárólag a pályázati adtalap nyomtatványou lehet benyújtani, amelyen az 
alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: 
a) a pályázó szervezet és a kőbányai tagszervezet, illetve intézmény adatai, 
b) a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahová a támogatás átutalását 
a pályázó kéri, 
c) program megvalósításához kért támogatás esetén: a .program célja, részletes leírása 
legfeljebb egy oldal terjedelemben, a program megvalósításának időszaka (tól-ig), a program 
tervezett költsége és az igényelt támogatás összege, 
d) működési költségekhez kért támogatás esetén: a szervezet 2014. évi tervezett működésének 
bemutatása, a támogatui kért költségek részletes leírása, 
e) nyilatkozat arról, hogy 

ea) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy 
felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás 
nincs folyamatban, 

eb) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával 
azonos célra, 

ee) nyilatkozat arról, hogy a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal 
rendelkezik -e, 

ed) a támogatott szervezet hozzájárul ahhoz, hogy nevét, címét és a támogatás 
összegét az Önkormányzat a médiában, valamit az Önkormányzat honlapján 
(www.kobanya.hu) nyilvánosságra hozza. 
f) civil szervezet esetében a létesítő okirat hiteles másolata és a nyilvántartást vezető bíróság 
30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, 
g) a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet esetében a 
létesítő okirat hiteles másolata és a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi 
igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezet működéséről, 
h) a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet esetében a 
szervezet működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet működéséről, 
i) a szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata, 
j) az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata,* 
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k) közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata,* 
l) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, ennek feltűntetése a támogatás célja és összege megjelölésével. 

3. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. 

* A beszámoló, illetve a közhasznúsági melléklet letétbe helyezésének igazolása a támogatási 
szerződés aláírásáig pótolható. 

A pályázaton nem vehet részt: 

a) a sport és polgárőr egyesület, valamint intézmény és azok alapítványa, 
b) munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, 
c) olyan szervezet, amely az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet alapján részesül működési célú támogatásban. 
d) olyan szervezet, amely a Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekkel a 
megadott határidőig nem számolt el, illetve köztartozása van. 

A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 

A pályázatokat l eredeti és l másolati példányban 2014. március 26-án 15 óráig lehet 
benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál személyesen az Ü gyfélszolgálati Irodában 
(1102 Budapest, Szent László tér 2-4.) ügyfélfogadási időben (hétfő 8.00-17.30, kedd 8.00-
15.30, szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-15.30, péntek 8.00-13.00) vagy postai úton a 
Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnak címezve a ll 02 
Budapest, Szent László tér 29. címen. 

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 letölthető az önkormányzat honlapjáról a 
(www.kobanya.hu). Az adatlap másolható! 

A pályázat elbírálásának menete: 

A Polgármesteri Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki, a 
hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem 
megfelelő pályázat érvénytelen. 

A pályázatokat a Képviselő-testület a 2014. áprilisi ülésén bírálja el. A Polgármesteri Hivatal 
a döntést követően 2014. április 30-ig levélben értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. 
A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatással a 
támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 2014 december 31-
éig kell elszámolni. A működési költséggel kapcsolatos támogatás elszámolási határideje is 
2014. december 31. A pályázó a fel nem használt vagy nem szabályosan felhasznált 
támogatási összeget köteles visszafizetni. A kedvezményezett a támogatás lebonyolításában 
köteles az Önkormányzat képviselőjével együttműködni, az ellenőrzési munkát a megfelelő 
dokumentumok, számlák, a megvalásítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre 
bocsátásával elősegíteni. 

Budapest, 2014. február" " 
Kovács Róbert 

polgármester 

4 


