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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés

a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatásáról szóló
pályázati felhívásról
I. Tartalmi összefoglaló
1

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
évek óta pályázat útján támogatja a Kőbányán működő sportegyesületek tevékenységét.
Javasolom, hogy a Humánszolgáltatási Bizottsága 2016. évben 3 millió Ft összegben írjon ki
pályázatot a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége (a továbbiakban:
Sportszövetség) tagszervezetei részére sportcélú támogatására.
A pályázaton az a sportegyesület vehet részt, amely a Sportszövetség kőbányai székhelyű
tagja, és igazolni tudja, hogy
a) a Sportszövetség részére a 2016. évi tagdíjat megfizette,
b) ha utánpótlás-neveléssel foglalkozik: legalább 15 fő leigazolt utánpótláskorú versenyzője
van, ezen gyermekek kőbányai lakosok, vagy Kőbányánjárnak iskolába, és legalább heti 120
percben sportolnak az egyesületben, vagy
c) utánpótlás-neveléssel nem foglalkozó egyesület esetén legalább 15 fő kőbányai lakos
tagja van, ezen tagok legalább heti 120 percben sportolnak az egyesületben, és az egyesület
évente legalább egy kerületi szintű sportrendezvényt szervez.
A pályázat elbírálásakor előnyt jelent, ha az egyesület utánpótlás-neveléssel foglalkozik.
A pályázati felhívást a határozattervezet l. melléklete tartalmazza.
II. Hatásvizsgálat

A pályázati úton nyerhető támogatás segíti a sportegyesületek működését és az
alaptevékenységük folytatását. A korábbi évek gyakorlatával ellentétben 2016-ban nem csak
utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek pályázhatnak. A pályázati feltételek változása
eredményeként természetjáró és szeniar-egyesületek is részesülhetnek támogatásban, amelyek
tevékenysége szintén fontos a testmozgás és az egészséges életmód gyakorlásában. Ebben a
körben a kerületi szintű sportrendezvény szervezése pályázati feltétel biztosítja a közérdek
érvényesülését
III. A végrehajtás feltételei

A pályázat kiírása és elbírálása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
költségvetési rendelet) 13. § (6) bekezdése alapján Képviselő-testület Humánszolgáltatási
Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) hatásköre.
A pályázat fedezete a költségvetési rendelet 12. melléklet 19. során biztosított.
A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban kerül
közzétételre.
A felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására a Bizottság 2016. májusi ülésén kerülhet sor.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2016. március"((,"
Radványi Gábor
Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

jegyző

l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. .12016. (III. 22.) határozata
a kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatásáról szóló
pályázati felhívásról

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága pályázatot ír ki a kőbányai sportegyesületek 2016. évi
sportcélú támogatására 3 millió forint összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. során rendelkezésre áll.
2. A Bizottság a kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati
felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás
a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban.

Határidő:

Feladatkörében érintett:

közzétételéről

azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
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l. melléklet a ...12016. (III 22.) HB határozathoz

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Önkormányzat) pályázatot ír ki a kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatására.
l. A pályázat célja:

A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei működési
feltételeinek javítása,
utánpótlás-nevelésének
segítése,
versenyek,
bajnokságok
megrendezésének támogatása. Ennek érdekében a pályázat témakörei:
a) saját sportesemények rendezése,
b) nem saját rendezésű versenyen, bajnokságon történő részvétel,
c) sportszakember-képzés, továbbképzés,
d) sporteszközök vásárlása,
e) bérleti díjak.
2. A pályázatra rendelkezésre álló keret:

3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás:

3 OOO OOO Ft

legfeljebb 250 OOO Ft

4. A pályázat benyújtásának feltételei:
4.1. A pályázaton a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége azon
tagszervezetei vehetnek részt, akik a tárgyévi tagdíjat befizették További feltétel, hogy
a) a sportegyesület utánpótlás-neveléssel foglalkozik, és legalább 15 fő utánpótláskorú tagja
van (aki a 18. életévét nem töltötte be vagy azt 2016. december 31-éig töltené be), az
utánpótláskorú tagok kőbányai lakcímmel rendelkeznek vagy Kőbányán járnak iskolába, és a
gyermekek legalább heti 120 percben sportolnak a sportegyesületben, vagy
b) az utánpótlás-neveléssel nem foglalkozó egyesületnek legalább 15 fő kőbányai lakos
tagja van, akik legalább heti 120 percben sportolnak az egyesületben, és az egyesület évente
legalább egy kerületi szintű sportrendezvényt szervez.
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 sportegyesület adatai, képviselő e-mail címe, telefonszáma,
b) a sportegyesület taglétszáma, az utánpótláskorú tagok száma, a Budapest Főváros X.
kerületben lakcímmel, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú tagok
száma, az utánpótláskorú tagok adatai (név, lakcím, életkor, tanulói jogviszony helye, edző
neve), az utánpótlás-neveléssel nem foglalkozó egyesület kőbányai lakos tagjainak adatai
(név, lakcím), az egyesület tagjegyzék-kivonatának másolata,
c) a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahová a támogatás
átutalásátapályázó kéri,
d) a pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása legalább egy oldal terjedelemben
(szakosztályok tevékenysége, a tagság korcsoport-összetétele, tevékenységek részletes
ismertetése, edzések helye, időpontja, időtartama, edzökkel kapcsolatos információk, a
sportegyesület eddigi eredményei), valamint a 2016. évre tervezett programok, kőbányai
sportesemények ismertetése,
e) a támogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes leírása legfeljebb egy oldal
terjedelemben, valamint költségvetés készítése (bevételek és kiadások tervezése, önerő és a
kért támogatás összege)
j) versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes program,
g) működési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület 2016. évi tervezett
működésének bemutatása a költségvetéssel, a támogatni kért költségek részletes leírása,
h) nyilatkozat arról, hogy
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ha) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás
alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs
folyamatban,
hb) a szervezetnek nincs lejárt tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési
szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben
he) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos
célra,
hd) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e,
he) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a
nagycsaládosok részére,
i) a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület
nyilvántartásban lévő adatairól,
j) 1a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata,
k) 2az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás,
l) amennyiben a pályázó 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott
támogatásban, ennek feltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével,
m)amennyiben a pályázó 2016-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által
nyújtott egyéb támogatásban, ennek feltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével.

4.3. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több témakör támogatása kérhető.
4.4. A támogatási

időszak

2016. január 1-2016. december 31.

5. A pályázaton nem vehet részt:
a) az olyan sportegyesület, amely az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet alapján részesül működési célú támogatásban,
h) a Diáksport Egyesület (DSE),
c) az olyan sportegyesület, amely a Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert
összeggel a megadott határidőig nem számolt el vagy köztartozása van,
d) az olyan sportegyesület, amelynek az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési
szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben
tartozása van.

6. A pályázható költségek:
a) Saját rendezéső sportesemények témakör
aa) bírói díj, orvosi ügyelet, bérleti díj, versenydíjak (kivéve: reprezentációs költségek,

pénzdíj ak),
ab) a versenyt előkészítő edzőtáborok szervezése.
A megpályázott rendezvénynek legalább területi, országos vagy nemzetközi
lennie. Cégek, intézmények közötti versenyekre nem vonatkozik a kiírás!

szintűnek

kell

h) Nem saját rendezéső versenyen, bajnokságon való részvétel témakör
ba) a versenyeken való részvétel költségei: pl.: nevezési díjak, csoportos utazás és csoportos
szállásköltségek (ebben a kategóriában a versenykiírás is a pályázat kötelező melléklete ),
bb) az elszámolásnál a tényleges részvételt versenyjegyzőkönyvvel is igazolni kell.
c) Sportszakember-képzés, továbbképzés témakör
ca) a fővárosi, országos vagy szakszövetségi szervezésben megvalósuló továbbképzéseken
való, vizsgával egybekötött képzés részvételi költsége számolható el,
cb) a kapcsolódó utazás költsége elszámolható, étkezési és szállásköltség nem számolható el.
d) Sporteszközök vásárlása témakör

1
2

Személyes benyújtás esetén mellőzhetö, ha a jelenlévő törvényes képviselö az aláírást a magáénak ismeri el.
A támogatási szerzödés megkötéséig pótolható.
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A létesítő okiratban foglalt tevékenységekhez (a továbbiakban: alaptevékenység),
sportágakhoz kapcsolódó sporteszközök vásárlása, javítása, felújítása támogatható.
e) Bérleti díjak témakör

A sportegyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó, bérleti szerzödéssel igazolt sportlétesítmény
bérleti díja.
7. A pályázati összeg nem használható fel:
a)
b)
c)
d)
e)
j)

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

8. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:

A pályázatokat 2016. május 2-án (hétfő) 15 óráig lehet benyújtani elektronikusan a
GallGizella@kobanya.hu e-mail címre, valamint egy példányban papír alapon
személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon Farkas-Gáll Gizella
sportreferensnél (Budapest X. kerület, Szent László tér 29. fszt. 31.) vagy
a)

b) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási

Főosztály

Köznevelési és Civilkapcsolati
Osztálynak címezve a 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Postai benyújtás esetén a
pályázatnak a fenti határidőben meg kell érkeznie a Hivatalba.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Farkas-Gáll Gizella sportreferenstől
az 1/4338-143 telefonszámon, illetve a GallGizella@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.
9. A pályázat elbírálásának menete:

A Hivatal szükség esetén egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlási felhívást ad ki, a
hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem
megfelelő pályázat érvénytelen. Az adatlap hiányos kitöltése is érvénytelenséget eredményez.
A pályázat elbírálásakor előnyt jelent, ha az egyesület utánpótlás-neveléssel foglalkozik.
A pályázatokat a Képviselö-testület Humánszolgáltatási Bizottsága a 2016. májusi ülésén
bírálja el. A Hivatal a döntést követően 2016. május 31-ig e-mailben értesíti a pályázókat a
pályázat eredményéről. A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzödést köt.
10. Az elszámolás módja, határideje:

A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésöbb
2017. január 15-éig kell elszámolni.
A sportegyesület a támogatás lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselöjével
együttműködni, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalásítást
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elösegíteni. A pályázó a fel nem
használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni.
Budapest, 2016. március " "
Dr. Mátrai Gábor
Humánszolgáltatási Bizottság
elnöke
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