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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjeszt és

a

a Humánszolgáltatási Bizottság részére
tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló
pályázati felhívásról

kőbányai

I. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
évek óta egyéni kérelmek alapján támogatta a Kőbányán élő eredményes sportolók
tevékenységét. A korábbi évek tapasztalatai alapján a Képviselő-testület 2015-ben pályázati
keretet biztosított a tehetséges sportolók támogatására. Ezt a kezdeményezést fenntartva a
Képviselő-testület ebben az évben is 2 OOO OOO Ft összegű keretet különített el az egyéni
sportolói kérelmek támogatására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban:
költségvetési rendelet).
A támogatás célja azon Kőbányához kötődö sportolók támogatása, akik egyéni és
csapatsportágakban kiemelkedő - országos versenyen 1-6. hely, nemzetközi versenyen 1-1 O.
hely - eredményt érnek el az adott sportági szövetség által szervezett hivatalos versenyen,
illetve országos bajnokságban.
Javasolom, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő
testületének Humánszolgáltatási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 2016. évben is írjon
ki pályázatot a Kőbányán lakó vagy kőbányai székhelyű egyesületben sportolók részére
nemzetközi versenyekre való felkészü1ésük,
részvételük támogatására, illetve
sporttevékenységükkel összefüggő sportfelszerelés, sporteszközök beszerzésére 2 millió Ft
összegben.
A pályázaton az a sportoló vehet részt, aki
a) Kőbányán legalább l éve bejelentett lakcímmel rendelkezik vagy
b) Kőbányán székhellyel, telephellyel rendelkező sportegyesületben versenyez, és
az adott sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 1-6. illetve nemzetközi
versenyen 1-10. helyezést ért el. A sportoló, mint tennészetes személy a sportegyesülettel
(befogadó szervezet) együtt pályázhat, a támogatási összeg a sportegyesületnek kerül
folyósításra.
A pályázati felhívást a határozattervezet l. melléklete tartalmazza.
II. Hatásvizsgálat

A támogatás révén az Önkormányzat segítséget nyújt a sportolók nemzetközi versenyen
történő részvételéhez, amivel a versenyzők Kőbánya jó hímevét terjesztik. A felkészülés és a
sporteszközbeszerzés támogatása is hozzájárul ahhoz, hogy az élsportolók további
kiemelkedő eredményeket érhessenek el országos és nemzetközi versenyeken.
III. A végrehajtás feltételei

A költségvetési rendelet 12. melléklet 20. során 2 OOO OOO Ft pénzösszeg áll rendelkezésre a
tehetséges sportolók egyéni támogatására. A pályázat kiírása a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.19.) önkonnányzati
rendelet 13. § (6) bekezdése alapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre.
A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján kerül közzétételre.

A felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására a Bizottság 2016. júniusi és októberi 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
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
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jegyző

l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülcténcl<
Humánszolgáltatási Bizottsága
.. ./2016. (III. 22.) határozata
a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló
pályázati felhívásról
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága pályázatot ír ki kőbányai tehetséges sportolók egyéni
támogatására 2 millió forint összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.19.) önkonnányzati
rendelet 12. melléklet 20. során rendelkezésre áll.
2. A Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívást
az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Bizottság felkéri a polgármester!, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás közzététcléről
a Kőbányai Önkormányzat honlapján.

Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási

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

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS
Budapest Főváros
X.
kerület
Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága pályázatot ír ki tehetséges kőbányai sportolók egyéni
támogatására.
l. A pályázat célja:

A pályázat célja a kerületben élő vagy sportoló tehetséges versenyzők felkészülési
feltételeinek javítása, versenyeken, bajnokságon való részvételük támogatása.
Ennek érdekében a pályázat témakörei:
a) nemzetközi versenyen való részvétel költségei (nevezési díj, szállás, utazás, szállítás)
b) versenyre való felkészüléshez szükséges bérleti díjak (uszoda, pálya, terem stb.)
c) sportfelszerelés és sporteszköz beszerzése.

2. A pályázatra rendelkezésre álló keret:
3. Egy pályázó által

elnyerhető

támogatás:

2 OOO OOO Ft
legfeljebb 250 OOO Ft

4. A pályázat benyújtásának feltételei:
4.1. A pályázaton az a sportoló vehet részt, aki
a) Köbányán legalább l éve bejelentett lakcímmel rendelkezik vagy
b) Kőbányán székhellyel, telephellyel rendelkező sportegyesületben versenyez és
c) az adott sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 1-6., illetve
nemzetközi versenyen 1-1 O. helyezést ért el.
d) A sportoló, mint természetes személy a sportegyesülettel (befogadó szervezet) együtt
pályázhat, a támogatási összeg a sportegyesületnek kerül folyósításra.
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 sportoló neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a 4.1. a) pont esetében a
lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,
b) a pályázó egyesületének adatai, képviselő e-mail címe, telefonszáma,
c) a sportági szakszövetség igazolása a sportoló eredményeiről,
d) a pályázó egyesületének igazolása arról, hogy a sportoló aktív,
e) a pályázó egyesületének vagy sportági szakszövetségének nyilatkozata a támogatás
befogadásáról,
j) a támogatnikért tevékenység részletes leírása legfeljebb egy oldal terjedelemben,
g) nemzetközi versenyen való részvétel esetén versenykiírás,
h) a támogatnikért költségek részletes leírása, költségvetés készítése (bevételek és kiadások
tervezése, önerő és a kért támogatás összege),
i) nyilatkozat arról, hogy
l. a támogatást befogadó szervezetnek nincs köztartozása, illetve nem áll fenn tartozása
az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben,
2. a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban,
j) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e,
k) a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület
nyilvántartásban lévő adatairól,
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l) a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata, 1
m)az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás. 2

4.3. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
4.4. A támogatási időszak 2016. január 1.-2016. december 31.
5. A pályázható költségek:
a) Nemzetközi versenyen való részvétel költségei

aa) nevezési díjak, csoportos utazás és csoportos szállásköltségek, szállítási költségek
(ebben a kategóriában a versenykiírás is a pályázat kötelező melléklete),
ab) az elszámolásnál a tényleges részvételt versenyjegyzőkönyvvel is igazolni kell,
ac) a versenyt előkészítő edzőtáborok szervezése: programok, csoportos utazási és
szállásköltség.
b) Versenyre való felkészülés

ba) a felkészüléshez szükséges bérleti díjak (pl. uszoda, pálya, terem),
bb) az elszámolásnál a bérleti szerződés másolatát mellékelni kell.
c) Sportfelszerelés és sporteszköz beszerzése

A pályázó tevékenységéhez, sportágához kapcsolódó speciális sportfelszerelés, sporteszközök
vásárlása, javítása, felújítása.
6. A pályázati összeg nem használható fel:
a)
b)
c)
d)
e)

jutalmazásra, bérkifizetésre,
étkezésre, reprezentációs költségekre,
egyéb személyi jellegű kiadásokra,
saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására,
közterhek megfizetésére.

7. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:

A pályázatokat 2016. október 3-án (hétfő) 17 óráig folyamatosan lehet benyújtani
elektronikusan a GallGizella@kobanya.hu e-mail címre, valamint egy példányban papír
alapon,
a) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon Farkas-Gáll Gizella
sportreferensnél (Budapest X. kerület, Sz ent László tér 29. fszt. 31.) vagy
b) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati
Osztálynak címezve az ll02 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 114338-143-as 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.
8. A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatokat a Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága a 2016. júniusi és októberi
ülésén bírálja el a keretösszeg erejéig. A Hivatal a döntést követően 2016. június 30-ig, illetve
október 31-ig e-mailben értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes pályázó
egyesületével vagy sportági szakszövetségével az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
1
2

Személyes benyújtás esetén mellőzhető, ha a jelenlévő törvényes képviselő az aláírást magáénak ismeri el.
A támogatási szerződés megkötéséig pótolható.
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A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. Az adatlap hiányos kitöltése és
amellékletek benyújtásának elmulasztása érvénytelenséget eredményez.

9. 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 legkésöbb
2017. január 15-éig kell elszámolni.
A sportegyesület a támogatás lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével
együttmüködni, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalásítást
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni. A pályázó a fel nem
használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni.
Budapest, 2016. március " "
Dr. Mátrai Gábor
bizottsági elnök
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