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1<f számú előterjesztés 

az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kiemeit 
figyelmet fordít a kerületi nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek nyári táboroztatására, 
ezzel is segítve a minél változatosabb, minél több gyermek által igénybe nyári prograrnak 
megszervezését. Ez idáig többnyire általános iskolák jelentkeztek, de az elmúlt évben két óvoda is 
részt vett a pályázaton. A tervezett pályázati kií~ás a határozat l. melléklete. 

II. liatásvizsgálat 

Az óvodai, iskola táborok, erdei iskolák önkormányzati támogatása által bővül a gyerekek számára a 
nyári időszakban szervezhető prograrnak köre. A támogatás következtében ezeket a programokat az 
intézmények olcsóbban tudják biztosítani, így azokon a hátrányos helyzetű gyermekek is részt tudnak 
venni. A pályázat célja továbbá az Önkormányzat balatonlellei táborának a június l 5-augusztus 31. 
közötti időszakon kívüli kihasználtságánakjavítása. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Önkormányzat) 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: költségvetési 
rendelet) tervezetében 4 OOO OOO Ft pénzösszeg került tervezésre az óvodai, iskola táborok, eredi 
iskolák támogatására. 

A pályázat kiírása a Képviselő-testület hatásköre. Javasolom, hogy a pályázat elbírálására 
vonatkozó hatáskört a Képviselő-testület ruházza át a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra. 
Ennek jogszabályi alapja a költségvetési rendeletben kerül rögzítésre. A pályázat elbírálására a 
Bizottság 2014. áprilisi ülésén kerülhet sor, így elegendő idő áll rendelkezésre a táborok 
megszervezésére. 

A pályázati felhívás a költségvetési rendelet hatályba lépését követően az Önkormányzat honlapján 
került közzétételre. Az általános iskolák és óvodák részére a Polgármesteri Hivatal tájékoztatót küld 
a pályázatróL 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2014. február 10. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: --- . . - \-----.,. 
'f···" '!vV 
~f' sz bó Krisztián 
jegyz" 

Weeber Tibor 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. (II. 20.) határozata 
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai iskolai 
táborok, erdei iskolák 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 tegye közzé. Az általános iskolák és az 
óvodák a pályázatról tájékoztatást kapnak. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
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J. melléklet a .. .12014. (II 20.) KÖKT határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az 
óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatására 

l. A pályázat célja: 

a) Óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák szervezésének elősegítése, a működési költségekhez 
nyújtott támogatás által a részvételi költségek csökkentése, és így a programokon a gyermekek 
minél szélesebb körű részvételi lehetőségének a biztosítása. 
b) Az Önkormányzat által fenntartott balatonlellei tábor június 15-től augusztus 31-ig terjedő 
időszakon kívüli kapacitásának a kihasználása. 

2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 4 OOO OOO Ft 

3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás: 

a) a támogatási összeg a résztvevők száma és az eltöltött napok arányában kerül felosztásra, 
b) a vándortáborban résztvevő gyerekek elbírálása l ,2-es szorzóval, a helyi táborokban résztvevő 
gyerekek elbírálása 0,5-es szorzóval történik 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 

4.1. A pályázaton a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) által fenntartott óvodák, valamint az Önkormányzat által működtetett általános 
iskolák (a továbbiakban együtt: intézmény) vehetnek részt. 

4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani, amelyen az alábbi 
adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: · 
a) a pályázó intézmény adatai, e-mailcíme, 
b) a támogatni kért óvodai, iskolai tábor, erdei iskola (a továbbiakban együtt: program) részletes 
leírása legfeljebb egy oldal terjedelemben, valamint költségvetés készítése (bevételek és kiadások 
tervezése, a kért támogatás és az egyéb források összege) 
c) a programban résztvevő gyermekek, pedagógusok, egyéb személyek létszáma, 
d) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült az Önkormányzat által nyújtott támogatásban, 
ennek feltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével. 

4.3. Egy pályázati adatlapon egy programhoz lehet támogatást kémi. Az intézmény több 
programhoz is kérhet támogatást. 

4.4. A támogatási időszak 2014. január 1-2014. december 31. 

5. Nem lehet pályázni: 

Az Önkormányzat által támogatott balatonlellei tábor igénybevételére június 15-től augusztus 31-ig. 

Az ezen kívüli időszakokban a balatonlellei táborba is szervezhető program, amire lehet pályáznil 

6. A pályázható költségek: 

a) utazási költség (tömegközlekedési eszközzel: vonat, autóbusz, hajó), 
b) szállásköltség, 
c) programok, belépőjegyek díja, 
d) kézműves tevékenységek alapanyagának költsége. 

7. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 

A pályázatokat 2014. március 26-án 15 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatalnál elektronikusan a szabados_heni@kobanya.hu email-címen, amelyről az Önkormányzat 
visszaigazolást küld. A benyújtás időpontja a visszaigazolásban feltüntetett időpont. 
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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 email-címen, illetve letölthető az 
önkormányzat honlapjáról a (www.kobanya.hu). 

8. 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 Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a 2014. áprilisi ülésén 
bírálja el. A Polgármesteri Hivatal a döntést követően 2014. április 30-ig e-mailben értesíti a 
pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes pályázatokra tekintettel az Önkormányzat az 
óvodával, illetve az iskolák vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ l O. 
Tankerületével (a továbbiakban: KIK) támogatási szerződést köt. 

9. Az elszámolás módja, határideje: 

A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 2014. 
december l-jéig kell elszámolni. A kedvezményezett a támogatás lebonyolításában az 
Önkormányzat képviselőjével együttműködik, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, 
számlák, a megvalásítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíti. A fel 
nem használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget vissza kell fizetni. 

Budapest, 2014. február" " 

Kovács Róbert 
polgármester 
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