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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
az óvodai, iskolai nyári táborok 2017. 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
táboroztatására, ezzel segítve a szünidő hasznos és kellemes eltöltését.
Az előző évek gyakorlataszerint az Önkormányzat a táborok megszervezését pályázat útján
segítette elő.
Javasolom, hogy az Önkormányzat a 2017. évben is pályázati úton nyújtson támogatást a
nyári táborokhoz.
Az óvodai, iskolai nyári táborok 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás a határozat
l. melléklete.
II. Hatásvizsgálat

Az óvodai, iskolai nyári táborok önkormányzati támogatása által egyrészt bővülhet a gyerekek
számára szervezhető prograrnak köre, másrészt a szerényebb anyagi háttérrel rendelkező
gyermekek is részt tudnak venni az alacsonyabb költséggel megvalósítható táborozásban.
III. A végrehajtás feltételei

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban:
költségvetési rendelet) 2 OOO OOO Ft került tervezésre az óvodai, iskolai nyári táborok
támogatására.
A pályázat kiírásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni a költségvetési rendelet hatályba
lépésének a feltételéveL A pályázat elbírálása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll.
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1. pontja alapján a Humánszolgáltatási
Bizottság átruházott hatásköre. A pályázat elbírálására a Humánszolgáltatási Bizottság 2017.
áprilisi ülésén kerül sor.
A pályázati felhívás a költségvetési rendelet hatályba lépését követően az Önkormányzat
honlapján közzétételre kerülhet. 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, 2017. február"

15,"

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

jegyző

l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. .12017. (II. 23.) határozata
az óvodai, iskolai nyári táborok 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai és
iskolai nyári táborok 20 l 7. 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 20 l 7. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését
követően a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat honlapján tegye közzé, továbbá
gondoskodjék arról, hogy az érintett általános iskolák és óvodák a pályázatról tájékoztatást
kapjanak.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
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l. melléklet a ...12017. (Il 23.) KÖKT határozathoz

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Önkormányzat) pályázatot ír ki az óvodai, iskolai nyári táborok 2017. évi támogatására.
l. A pályázat célja:

a) Óvodai, iskolai nyári táborok 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 kapacitásának a kihasználása.

2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 2 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 figyelembevétele l ,2-es szorzóval, a helyi
táborokban résztvevő gyerekek figyelembevétele 0,5-es szorzóval történik

4. A pályázat benyújtásának feltételei:
4.1. A pályázaton az Önkormányzat által fenntartott óvodák, valamint a Kelet-Pesti
Tankerületi Központ fenntartásában működő kőbányai székhelyű általános iskolák vehetnek
részt.

4.2. 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 intézmény adatai, e-mail címe,
b) a támogatui kért óvodai, iskolai tábor (a továbbiakban együtt: program) leírása
legfeljebb egy oldal terjedelemben, valamint költségvetés készítése, a bevételek és
kiadások tervezése a kért támogatás és az egyéb források összegének megjelölésével,
c) a programban résztvevő gyermekek, pedagógusok, egyéb személyek létszáma,
d) amennyiben a pályázó 2017-ben már részesült más szerv 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. A támogatui kért tábor időtartamának legalább három
naptári nap hosszúságúnak kell lennie.
5. A támogatási időszak: 2017. június 16-tól 2017. augusztus 31-éig tart.
6. A pályázható költségek:
a) utazási költség (tömegközlekedési eszköz menetdíja, különjárati busz díja),
b) szállásköltség,
c) programok, belépőjegyek díja,
d) kézműves tevékenységek alapanyagának költsége.

7. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:

A pályázatokat 2017. március 27-én (hétfő) 16 óráig lehet benyújtani elektronikusan a
CsesznokErzsebet@kobanya.hu email-címre, valamint egy példányban papíralapon
a) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál (Budapest X.
kerület, Szent László tér 29.) vagy
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b) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati
Osztálynak címezve az ll 02 Budapest, Szent László tér 29. címen. Postai benyújtás
esetén a pályázatnak a fenti határidőig meg kell érkeznie a Hivatalba.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Csesznokné Kőnnye Erzsébet
referenstől
az
1/4338-144
telefonszámon,
vagy
a
tanügy-igazgatási
CsesznokErzsebet@kobanya.hu e-mail címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti e-mail
címen, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap
másolható.
8. A pályázat elbírálásának menete:

A Hivatal szükség esetén egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlási felhívást ad ki
határidő megjelölésével. A hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A
pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen.
A pályázatokat a Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága a 2017. áprilisi ülésén
bírálja el. A Hivatal a döntést követően 2017. május 12-éig e-mailben értesíti a pályázókat a
pályázat eredményéről. A nyertes pályázatokra tekintettel az Önkormányzat az iskolák
vonatkozásában a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal támogatási szerződést köt.
9. Az elszámolás módja, határideje:

A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb
2017. szeptember 29-éig kell elszámolni. A kedvezményezett 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. A számlán a teljesítés időpontja a pályázott program
időtartamán belüli időpont lehet. A fel nem használt vagy nem szabályosan felhasznált
támogatási összeget vissza kell fizetni.
Budapest, 2017. február "
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Kovács Róbert
polgármester
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