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Bizalmas 
az előterjesztés 2-7. melléklete! 

a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a 2018. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálásáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 2018. évi kulturális és művészeti pályázatról szó ló 
74/2018. (III. 20.) HB határozatával pályázatot írt ki Kőbánya kulturális és művészeti életének 
segítése, fe llendítése céljából. A pályázati kiírás a www.kobanya.hu honlapon, valamint a 
rövidített felhívás a Kőbányai Hírek önkormányzati lapban megjelent. 
A pályázati felhívásra 2018 . június 1-jéig 13 érvényes pályázat érkezett, a kulturális és művészeti 

pályázat 2018. évi elbírálásáról szóló 285/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat alapján mindösszesen 
1 490 OOO Ft támogatás került a pályázókhoz. 

2018 . szeptember 3-áig hat pályázat érkezett, melyből kettő felelt meg a pályázati kiírásnak. 
Az érvényes egyéni pályázatokat befogadó szervezet a Sensaria Képzőművészeti Egyesület (a 
továbbiakban: Sensaria) . 
Az érvényes pályázatokat az alábbi 1. táblázat tartalmazza a pályázatok előte1jesztés sze rinti 
mellékletének megjelölésével: 

1. túbl ázat 
Pá lyázó neve, egyéni Pá lyázat tarta lma: Pályázott összeg, Javaso lt támogatás: 
pá lyázó esetén a pályázatot teljes költségvetés: 
befogadó civil szervezet: 
Szívós Anna - Sensaria Művészeti alkotómunkához 200 OOO Ft 

1. 2. mellékl et eszközvásárlás 350 OOO Ft 200 OOO Ft 

2. 
Szabó Ábel - Sensaria Művészeti alkotómunkához 200 OOO Ft 
3. mell éklet eszközvásárl ás 446 OOO Ft 200 OOO Ft 

3. Pályázott támogatások összesen: 400 OOO Ft 
6. Javasolt támogatás összesen: 400 OOO Ft 

A Sensaria részérő l benyújtott, pályázati kiírásban szereplő dokumentumok a Humánszolgáltatási 
Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán megtekinthetők. 

Javasolom, hogy a Bizottság az 1. táblázatban javasolt összeggel nyújtson támogatás t a 
pályázóknak. 

Lipták Lilla Dóra, Barta Regina Mária, Mihalik Dávid és Molnár Zseni pályázata érvénytelen, 
mivel a pályázathoz nem csatolták a befogadó civil szervezet részéről a pályázati kiírásban 
meghatározott iratokat. Az érvénytelen pályázatokat az előterjesztés 4-7. melléklete tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

2015 óta pályázhatnak az érintettek a kulturális, művészeti pályázaton. A pályázók köre egyre 
bővül , a beérkezett pályázatok számából érzékelhető , hogy a pályázat egyre ismertebb lesz a 
kerületi művészek, művészeti iskolában tanuló gyermekek körében. A pályázati l e hető ség segíti 
az alkotómunkát, valamint támogatja a művészeti iskolában tanulók és szüleik kiadásait. A 
kerületi művészek támogatásával az Önkormányzat tovább erősíti Kőbánya ismert és e li smert 
kulturális és művészeti életét. 



III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/20 18. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 13. melléklet 23. során 
a 2018. évi kulturális és művészeti pályázatok támogatására 2 OOO OOO Ft keretösszeg állt 
rendelkezésre, melyből a pályázat második fordulójára 510 OOO Ft keretösszeg maradt. 

A Költségvetési rendelet 13. § (8) bekezdése alapján a Bizottság a rendelkezési jogkörébe utalt 
tartalékra pályázatot írt ki . A pályázatok elbírálását követően a Bizottság dönt az e l ő irányzat 

fe l osztásáró 1. 

A támogatás utalásának feltétele, hogy a civil szervezetek a 2017. évről szóló beszámolót, az 
eredménykimutatást és kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, valamint közhasznú 
szervezet esetében a közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe hel yezzék. 

Az Önkormányzat egyéni pályázók esetében a támogató civil szervezettel megkötött támogatási 
szerződés keretében, elszámolási kötelezettséggel biztosítja a támogatást. A szerződés 

megkötéséhez a pályázati összeg befogadását vállaló civil szervezetek a szükséges 
dokumentumokat benyújtották. 

Az előterjesztés 2-7. melléklete személyes adatot tartalmaz, ezért nem tehető közzé a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működés i 
Szabályzatáról szóló 31 /2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése alapj án, 
figye lemmel az info1mációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 5. § (1) bekezdésére is. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018 . szeptember „ il · " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

j egyző 

2 



1. melléklet az előterjeszt éshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2018. (IX. 18.) határozata 
a 2018. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága megállapítja, hogy a kőbányai kulturális és müvészeti élet 2018. 
évi támogatására kiírt pályázati felhívásra 2018. szeptember 3-áig beérkezett hat pályázatból a 

a) Lipták Lilla Dóra, 
b) Barta Regina Mária, 
e) Mihalik Dávid és 
dJ Molnár Zseni 

által benyújtott pályázat érvénytelen. 

2. A Humánszolgáltatási Bizottság az 1. mellékletben foglaltak szerint támogatást nyújt az 
érvényes pályázatot beadó pályázók javára a megjelölt szervezet részére a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 13. melléklet 23. sora terhére összesen 400 OOO Ft összegben. 

3. A Humánszolgáltatási Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás 

végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 

4. A Humánszolgáltatási Bizottság felhatalmazza a polgánnestert a támogatási szerződések 

aláírására . 

Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

1. melléklet a . ../2018. (IX. 18.) HB határozathoz 

A B e 
1. A pályázó: Támogatott szervezet: Támogatási összeg: 
2. Szívós Anna Sensaria Képzőművészeti 

Egyesület 200 OOO Ft 
3. Szabó Abel Sensaria Képzőművészeti 

Egyesület 200 OOO Ft 
4. Összesen: 400 OOO Ft 
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