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számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés

a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a 2016. évi kulturális és művészeti pályázatról
I. Tartalmi összefoglaló
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkonnányzat) első
ízben 2015-ben írt ki pályázatot a kerület kulturális életének támogatására. A pályázati felhívást
nagy érdeklődés övezte, minden érvényes pályázatot benyújtó kapott támogatást.
A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési
rendelet) 12. melléklet 21. sorában 2 OOO OOO Ft összeget biztosított a Humánszolgáltatási
Bizottság részére a 2016. évi pályázat kiírásához.
Javasolom, hogy a Bizottság a 2015. évihez hasonló feltételekkel írjon ki pályázatot, a pályázat
címében jelenjen meg a művészeti élet is.
Egy pályázó egy alkalommal pályázhat, és legfeljebb 200 OOO Ft-tal támogatható. Tennészetes
személy civil szervezettel (befogadó szervezet) együtt pályázhat, a támogatási összeg a civil
szervezetnek kerül folyósításra.
A pályázatok a pályázati felhívás megjelenésétől 2016. október 3-áig nyújthaták be
folyamatosan. A kérelmek elbírálására a Humánszolgáltatási Bizottság 2016. júniusi és
októberi ülésén kerül sor. Pályázat benyújtható a 2016. évben megvalósult, illetve megvalósuló
tevékenységekre.
Pályázni kulturális és művészeti tevékenységekre lehet. Nem lehet pályázni személyi juttatásra,
annak járulékaira, étkezési költségekre. Pályázati támogatást olyan civil szervezet nem kaphat,
amely a költségvetési rendeletben meghatározott támogatásban részesül.
A pályázati felhívás a határozattervezet l. melléklete.

II. Hatásvizsgálat
A pályázati támogatás elősegíti Kőbánya kulturális és művészeti élete fejlődését A támogatás
által több kulturális program valósulhat meg, illetve művészeti alkotás jöhet létre.

III. A végrehajtás feltételei
A költségvetési rendeletben 2 OOO OOO Ft összeg áll rendelkezésre a kerületi művészeti és
kulturális élet támogatására. A pályázat kiírása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 13. §
(6) bekezdése alapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre.
Civil szervezet abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a 2015. évi beszámolóját és
közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az Országos Bírósági HivatalnáL
A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján kerül közzétételre.

IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot.
Budapest, 2016. március" 1Jt
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J. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága
.. ./2016. (III. 22.) határozata
a 2016. évi kulturális és művészeti pályázatról

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága a 2016. évi kulturális és művészeti pályázati felhívást az l.
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Humánszolgáltatási Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a
Kőbányai Önkormányzat honlapján tegye közzé.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási

Főosztály vezetője
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J. melléklet a ...12016. (!Il 22.) HB határozathoz

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága (a továbbiakban: Humánszolgáltatási Bizottság) pályázatot ír ki
a kőbányai kulturális és művészeti élet 2016. évi támogatására.
l. A pályázat célja a kerület kulturális és művészeti életének támogatása.
2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 2 OOO OOO Ft
3. Egy pályázó által

elnyerhető

támogatás: 200 OOO Ft

4. A pályázat benyújtásának feltételei:
4.1. A pályázaton részt vehet
a) a Kőbánya közigazgatási területén élő és alkotó, valamint
b) a kőbányai székhelyű

kulturális vagy művészeti tevékenységet folytató tennészetes személy, valamint civil szervezet
(a továbbiakban együtt: pályázó).
4.2. Természetes személy csak civil szervezettel együtt vehet részt a pályázaton, a támogatás a

civil szervezet (a továbbiakban: befogadó szervezet) részére folyósítható.
4.3. Nem vehet részt a pályázaton az a civil szervezet, amely a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkonnányzati

rendeletben meghatározott támogatásban részesül.
4.4. A pályázatot kizárólag a "Pályázati adatlap" nyomtatványou lehet benyújtani, amelyen az
alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni:
a) a pályázó adatai, e-mail címe,
b) a támogatui kért tevékenység megnevezése és bemutatása legfeljebb egy oldal
terjedelemben, a megvalósítás időpontja és egyéb információk a tevékenységgel kapcsolatban,
c) a kért támogatás pontos összege és a támogatui kért tevékenység teljes, részletes
költségvetése,
d) amennyiben a pályázó 2016-ban már részesült az Önkormányzat által nyújtott
támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás céljának és összegének megjelölésével,
e) természetes személyesetén a lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata,
j) igazolás arról, hogy a civil szervezet a 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági
mellékletét letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál,
g) a civil szervezet létesítő okiratának a szervezet törvényes képviselője által hitelesített
másolata és a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi, eredeti igazolása a szervezet
nyilvántartásban lévő adatairól,
h) e-mailen és postán érkező pályázatok esetén a civil szervezet törvényes képviselője
aláírási címpéldányának másolata,
i) nyilatkozat arról, hogy
ia) a pályázónak nincs köztartozása, illetve nem áll fenn tartozása a Kőbányai
Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben,
ib) a civil szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e.
4.5. Egy pályázó egy alkalommal nyújthat be pályázatot Egy civil szervezet több tennészetes

személy pályázó vonatkozásában lehet befogadó szervezet.
5. A támogatási

időszak

2016. január

l-jétől

december 31-éig tart.
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6. Támogatás kérhető a kulturális, művészeti tevékenységgel
különösen:
a) művészeti alkotó munka,
b) kiállítás szervezése,
c) könyv-, CD-, DVD-kiadás,
d) kulturális, zenei programok szervezése,
e) filmkészítés, fotóművészeti tevékenység,
j) művészeti tanulmányutak,
g) alkotótáborban való részvétel,
h) anyag- és eszközvásárlás,
i) kulturális, művészeti versenyek nevezési díja.

összeftiggő

költségekre,

7. A támogatás nem használható fel étkezési költségre, valamint személyi juttatásra és annak
járulékaira.

8. A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatokat a pályázati felhívásnak az Önkormányzat honlapján történő megjelenésétől
kezdve folyamatosan lehet benyújtani elektronikusan a HanzikAgnes@kobanya.hu e-mail
címen és egy példányban papír alapon személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és
Civilkapcsolati Osztálynál (Budapest X. kerület, Szent László tér 29. fszt. 31.) vagy postai úton
a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynak címezve a
14 75 Budapest, Pf. 3 5 címen.
9. A pályázat benyújtásának határideje:
a) elektronikusan201 6. október 3-án 24.00 óráig,
b) személyesen 2016. október 3-án 17.00 óráig,
c) postai úton a pályázatnak 2016. október 3-áig meg kell érkeznie a Hivatalba.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Hanzik Ágnes közművelődési
referenstől a +36/1-4338-227-es telefonszámon, illetve a HanzikAgnes@kobanya.hu e-mail
címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti e-mail címen, illetve letölthető az Önkormányzat
honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható.
l O. A pályázat elbírálásának menete:
Hiánypótlásra és a pályázati határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati
feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. A pályázatokat a Humánszolgáltatási
Bizottság a 2016. júniusi és októberi ülésén bírálja el. A Hivatal a döntést követően e-mailen
értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes pályázókkal az Önkonnányzat
támogatási szerződést köt.
ll. Az elszámolás módja, határideje:
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok
számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakra esik, és
melyek pénzügyi teljesítése a támogatási határidő végéig megtörténik.
A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 2017.
január 15-éig kellelszámolni a támogatási szerződésben meghatározott módon. A pályázó a fel
nem használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni. A
nyertes pályázó a támogatás lebonyolításában az Önkormányzat képviselőjével együttműködik,
az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák (a jogszabályok által
meghatározott formai követelményeknek megfelelően feltüntetett adatokkal), a megvalásítást
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíti.
Dr. Mátrai Gábor
bizottsági elnök
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