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Tisztelt Humánszolgáttatási Bĺzottság!
I. Előzmény

A Képviselő-testĹilet a I78l20I1. (IV.7.) szźĺnűhatźrozatával elfogadta Budapest Józsefuĺíľosi
onkormanyzat páLyźztatási koncepciőját, továbbá megalkotta ,,A Józsefuaľosban működő
onszerveződő kĺlzösségek, továbbá muvészęk és spoľtolók pátlyázati támogatásźtőI,, sző|ő

22l 2011. (IV.12.) ĺinkoľmanyzatí renđe|ętét. Ennek éľtelmében a Képviselő-testület minden
évben a költségvetésben keretösszeget hatáľoz meg, páIyźzati alapot hoz Iétre, amelyből a

kozhaszní tevékenységet folyató szervezetek, egyhźľ;ak, sportegyesületek, nemzetiségi
önkormányzatok, illetve tehetséges magiínszemélyek tevékenysége, munkájatźmogathatő.

I. A beteľjesztés indoka

Az idei évre vonatkozőan a Képviselő-testiilet a2013. évi költségvetésről sző|ő 9l20I3.(II.
22.) onkormźnyzati rendeletben összesen 7 millió forintot biztosított apá|yázatok fedezetéľe,

đe azt a _ nęmzetiségi tĺámogatás kivételével - a bevételek teljesiiléséig zźxolta, ezért vámi
kellett a pźiyázat felhívás kozzétételével. A nemzetiségi önkormanyzatok progľamjainak
támogatásáta 1 millió forintot, az egyházak, egyházi közösségek tevékenységére 4 millió
forintot, spoľtolók, spoľtszervezetek tevékenységre 1 millió foľintot, illetve a civil
szęrvezetek, a\apitvźnyok támogatásáĺa 1 millió forintot különített el. A trímogatási

pá|yáztatts lebonyolítása a költségvetési eloirányzatok zźltolás alóli felolđásáva| az aĺyagí
források is rendęlkezéstinkľe állnak, elindíthatjuk a támogatási eljáľást, melynek első lépése a

p á|y tnatí fe lhívás ok B izottság elé terj e sĺé s e.

III. Tényállás

Az ęIozo évi támogatásokhoz képest a nemzetiségi önkormányzatok - tava|y 3 millió foľintot
kaptak - programjainak támogatásźľa idén kevesebb összeget biaosítunk. A pá|yźnati

felhívások szövegét aktualizáltuk, összhangba hoztuk az igényekkel. Tekintette| arra,hogy az
onkoľmanyzat 20|3-ban kiemelt ťrgyelmet fordít az idősekkel kapcsolatos tevékęnységéľe,
ezért a civil szervezetek pá|yázati kiíľásĺít ezze| a szemponttal, lehetőséggel bővítettük. A



bizottság és a polgármester jóváhagyása esetén apá|yázatok2013.július 24-étőI keľülnének
kiíľásra és a beadási hataľidő a 2013. augusztus 22. 24 őra lęsz. IgyekeztĹink a tavalyi
felhívási feltételekhez képest idén egyszerűsíteni, idén nem kéľjiik, hogy a páIyźzők
elektronikus úton is és papír alapon is nyújtsák be pá|yźĺzatukat, mive| ez a feltétel sok
jelentkezőnek nehézséget okozott. Javasolom, hogy hiĺánypótlásra a beadási hatáľidőig
nyrijtsunk lehetőséget. A spoľt és az egyházi pźůyázati felhívásokat véleményezéste elküldflik
az onkormźnyzat á|tallétrehozottiL|etékes testületeknek, így a sport támogatások feltételeiről
a Sporttanács tagjai mondhattak véleményt és tehettek módosító javaslatot, míg az egyhazi
pá|yazatifelhívástazBgyhánlgyiTanácstag jaivéleményezhetÍék.

A projektek megvalósításának határiđeje 2013' december 3I, az elszámolás végső hatáľideje
20|4. február 15.

IV. Jogszabályi ľendelkezések

A 22120|1. (N.12.) önkormanyzatí ľendelet 3. $ (1) bekezdése alapjźn a ľendeletben
meghatározott tevékenységek támogatásźlĺa a Képviselő-testület á|taI meghatározott
támogatási célok és a hatáskörľel rende|kező bizottságjavaslatainak figyelembe vételével a
polgármester minden évben két alkalommal, április 15-ig és július |5-ig páIyázatot íľ ki. A
ľendelet 3. $ (2) bekezdése szęľint a páIyázati felhívásokat a Jőzsefváros újságban, a
wwwjozsefuaľos.hu honlapon a páLyázat benyújtásĺáľa nyitva álló határidó |ejárta előtt 30
nappal kozzé kell tenni. A Képviselő-testület és Szervei Szeĺvezeti és Mfüödési
SzabáIyzatárő| sző|ő 25l20I3. (v.27.) önkoľmányzati rcnde|et 4. melléklet 2. 2. 2. pontja
szerint a Humánszolgá|tatźĺsi Bizottság véleményezi a tórsadalmi (civil) szervezetek, az
egłestiletek, az alapínányok, az eglházi szervezetek támogatásával összefüggő pályázatoknt.

V. A dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Kérem, hogy a Bizottság javasolja a polgáľmesteľnek, hogy írja ki az alábbi típusú
pá|yźnatokat.. az előterjesztés 1. számú mellékletét képező jogi személyiséggel rendelkező
tĺáĺsadalmi és civil szeruezetek' alapítviínyok, valamint miívészek támogatása, és az
előterjesĺés 2. számt mellékletét képező jogi személyiséggel ľendelkező tiírsadalmi és spoľt
szervezetek, a|apítvźnyok, valamint spoľtolók támogatása, és az e|oteqesztés 3' szźlmű'

mellékletét képező egyházak, egyhazí szervezetęk, egyhźni alapítványok trĺmogatása, és az
előteľjesztés 4. számú mellékletét képező Józsefuáľosban mfüödő helyi nemzetiségi
önkoľmány zatok támo gatása

VI. A dtintés á"Jrta| szo|gállt feladatok, célok , és a dtintés előnytisségének kifejtése

A 22l20I1. (N.12.) sz. önkormźnyzatí rendeletben foglaltak alapján a Humánszolgáltatási
Bizottság javaslata a\apján az onkormtnyzatnak lehetősége van a keľiiletért tevékenykedő
szerv ezetek, magźnszemélyek tźlmo gatásár a.

A pá|yázati összegek a 20|3. évi kĺiltségvetésről szőIő 912013. (II. 22.) önkoľmźnyzati
rendeletben. a működési céltartalékon. 1 1 107-01 cím céltartalékain biztosítottak.



Határozati javaslat

.12013 év. (V[. 15). számú humánszolgáItatási bizottsági hatfuozat:

A Humáns zolgáItatási Bizottság úgy dönt, ho gy
1. javasolja a polgármesternek elfogadásra az előterjesztés I. szźlmt mellékletét képező

jogi személyiséggel rendęlkező taľsadalmi és civil szervęzetek, alapítvtnyok, valamint
miivészek támogatása, és az előterjesĺés 2. szám.ú melléklętét képező jogi
személyiséggel rendelkező társadalmi és sport szewezetek, a|apítlĺányok, valamint
spoľtolók támogatása, és az előterjesĺés 3. szĺímú mellékletét képezó egyházak,
egyhźľ;i szewezetek, egyhćui a\apiwźnyok támogatása, és az eLóterjesztés 4. számtl
mellékletét képezó Józsęfuarosban mfüĺjdő helyi nemzetiségi onkormányzatok
tźtĺnogatásáĺa|<ĺírtpá|yázatifelhívásokat.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: f0I3.július 15.

2. az 1. pont alapjźn felkéľi a polgĺírmesteľt a páIyazatí felhívások kozzététę|&e.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 2013.július 24.

A dĺjntés végľehaj tás át v égzó szerv ezeti egység: Humankapcsolati Iroda

A lakosság széles körét érintő d<intésęk esetén az előterjesztés előkészítojének javaslata a

kozzététel módjara: a felhívásokatkozzé tessziik a Jőzsefvźros újságban és a honlapon
\
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1. számrĺ melléklet

PlĺvAzĺTI FELHÍvÁs
Budapest Főváros VIII. keľület

Józsefváľosi Onkoľmánvzat

Jogi személyiséggel ľendelkező
társadalmi és civil szeľvezetek,
alapítványot va|amint
mĺivészek támogatása

,,Civil pályázat,,

B udapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefváľosi Onko rmányzata pá|y ázatot ír ki
Józsefuáľosi székhellyel ľendelkező,tevékenységiiket Józsefuáľosban kifejtő jogi

személyiséggel rende|kező táľsadalmi és civil szervezetet alapítványok részére' illetőleg
Józsefváľosban állandĺó bejelentett lakcímmel rendelkező művészek részére

1. Pá.Jyázat célja:

A pá|yazat cé|ja a szociális ellátásról, a kulturális programokľól, va|alnint az
egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifiúsági feladatokról való gondoskodás,
kcjzművelődési, tudomiínyos, művészeti, a lakosság onszęrvęzodő k<jzĺjsségeit érintő
tevékenységek támogatása, külĺinös tekintettel az idősekkel kapcsolatos pľogramokľa,
az eséIyegyenlőségľe való törekvést segítő tevékenységekľe és a roma felzźnkőnatźst
c éIző kezđeménvezé s ekĺe.

2. Páiyáuattartalma:

kapcsolato s pro gramok, tervek, események me gvalósít ásźr a.

a) programszewezési, rendezvényszewezési, táborszervezési, versenyszervezési
kĺiltségek, ide értvę a sportrendezvénrryel összefüggő bírói és orvosi tigyeleti díjat;

b) utazási kĺiltség, szálláskölts ég, r észv ételi díj ;

c) eszközbe szerzés, eszközfelúj ítás;

d) rendszeres testedzési' spoľtolási feltételek biztosítása;

e) kiadvanyok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása;

f) a máshova benyújtanđő pá|yazati önľész;

g) kozhasznú vagy érdekképviseleti tevékenységgel összefüggő k<iltségek;

h) működéssel jáľó költségek;

i) épület-felúj ítással jáľó ktiltségek.

3. Pá|yázőkkłiľének meghatáľozásaz



Jelen pályźnati kiirźs keretében páIyázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket
teljesítők:

Józsefu aľo sban állandó bej elentett l akcímmel rendelke zó mtlv ész;

az onkoľmźnyzatta| kapcsolatba keriilt azon jogi, valamint teľmészetes személyek,
amelyek a tevékenységüket a Budapest Főváros VIII. keľületben, a keľület
lakossága érdekében fejtik ki, illetve azon országos vagy ľegionális civil
szervezetek, melyek székhelye a Budapest Fővaľos VIII. kęrületben van, és

tevékenységiik hatása a kerület lakosaiľa jelentős. További feltétel' hogy a civil
szewezď műkcjdési teľĹilete magźĺba foglalja a Budapest Főváľos VIII. kerületet, a

Fővarosi Bíróság á|ta| |ega|ább egy éve bejegyzett, registrállt tagsága és pontos
tagnyilvant artása van, iizleti, gazdasági tevékenységet nem folytat.

4. Támogatás jellege:

A támogatásra rendelkezésre álló kęretösszeg 1 millió Ft. Jelen páIyázatí kiíľás
keretében elnyerhető támogatás <isszege páIyazatoĺlként legfeljebb 100.000 Ft. A
Pá|vźző vissza nem térítendő támosatásban ľészesül.

Tartalmi, foľmai kłivetelmények:

Érvényesen pá|yázĺi a felhívásban megjelölt határidőben, a páIyázati felhíváshoz
csatolt rendelet 1. számu mellékletét képező páIyázatí adat|ap és nyilatkozat
kitĺiltéséve| és az alľa jogosult általi aláírźsźtval lehet. Az adat|aphoz az adatlapon vagy
a páLy źnati felhívásban megj elölt dokumentum okat, igazolásokat, nyi|atkozatokat _

amennyiben az a páIyźĺző esetében értelmezhető _ hiĺĺnýalanul be kell csatolni.
Hianypótlásra kízárő|ag a páIyázatok benyújtásara nyiwa áIIő hataridőn belĹil van
lehetőség. A ľenđelet szabźiyainak meg nem felelő módon vagy nem megfelelő
szervezetlszemé|yáltalbenyújtottpá|yźzatikéľelmekérvénytelenek.

Koľlátozások:

. az elnyert ĺisszeg nem haszná|hatő fe| a 2. pontban (Pá|yázat taľtalma) felsorolt
célok eléľésén kívül más jellegű kiadásokra;

. egY pá|yaző egy pá|yźłzatot adhat be;

. nem támogatható, nem részesiilhet tiĺmogatásban az a Pá|ytnő, akinek
koztartozźlsa á11 fenn;

. a tudomásszeľzéstől számított két éven belül nem részesülhet támogatásban az
aki:

da) a támogatásra benyújtott pá|yázati dokumentációjában lényeges körülményről,
tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, v agy

db) a támogatźst a támogatási szerződésben megjelĺjlt céltól részben vagy
egészben eltérően haszná'Ita fel, vagy

dc) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben
teljesítette.

a

a

3.

6.



7.

. az Ônkormányzat kötelező fe|adatź.J feladat-ellátási szerződés, kozoktatási
megállapodás, kozművelőđési megállapodás alapján átváIIaIő szerzodéses partner
nem nyújthat be páIyázatot a fenti szerzodéslmegáIlapodás alapjan töľténő
feladatellátásáta:,

o pźiyázatot csak az ĺytljthat be, aki korábbi támogatási szerzőđésę aIapiźn az
onkoľmanyzatta| szembeni elszrímolási kötelezettségének a szerződés szeľint
eleget tett;

Előnyben ľészesül a P á.Jy ázőz

A ptiyázatok elbírálása soľán előnyben részesül az a PáIyáző, amely állami,
tinkormányzati tĺĺmogatásban nem ľészesült, nincs szponzoi szeruőđése és aZ

önkormanyzatĺ fe|adatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a Pá|yáző,
a\<l a p á|y tzati c él okb an me gfo g alm azott feladatokho z ö nľé szt i s biao sít.

Informácĺó kérhető:

Novák Imľétől (Polgármesteri Hivatal Humánszolgéitatási Ügyosztály
Humĺínkapcsolati Iľoda) Bp., V[I. Baľoss u. 63-67. III. emelet 323 szoba, telefon:
459-2Ig4, e-mail: novaki@jozsefi'aľos.hu. ÜgyféIfogadásĺ ľend: Hétfő: 13.30-18 óra,

Szeľda: 8.l5-16.30 óra. Péntek: 8.15-11.30 óra

A p á|y ázat benyúj tás ának mĺó dj a' hiányp ótlás :

A teljes pźtlyázati dokumentációt magyar nyelven, egy eredeti példrányban kell a
következő címĺe és formában eljuttatni:

1082 Budapest, Baľoss u.63..67.

A postáľa adás legkésőbbi időpontja: 2013. augusztus 22.,24 őra.

A projekt adat|apja sem foľmájában, sem taľtalmában nem változtathatő. A csatolandó
mellékleteket postai úton vagy személyesen papír-aIapon kell lezárt boľítékban
benyujtani. Amennyiben a pá|yazatot személyesen kívanja benyújtani űgy azt zárt
borítékban 20|3. augusztus 22-ig a Budapest Fővĺíľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi
onkormanyzat Po|gźrmesteľi Hivatalának Támpontjan (l082 Bp., Baross u. 63.-67.
Hétfő: 8.15-18, Kedd: 8.15.16, Szerda: 8.15-16.30, Csütöľtĺjk: 8.15-16, Péntek: 8.15-
13.30) van lehetőség.

A borítékon felkell tĹintetni: ,,Civĺl páůyánat,,

Hiánypótlász kizárőIag a pá|yázatok benyújtásaľa nyítva á|Iő határidőn belül van
lehetőség, azaz 2013. augusztus 22-íg.

10. Infoľmációk az értéke|ésľől, értesítésľől, szeľződésktitésľől' elszámolásľĺíl:

A beérkezo pá|yázatok regisztrálását, formai értékelését a pá|yźnat lebonyolításáért
felelős szervęzetí egység végzí. Apá|yazatokĺól a kiíró legkésőbb 2013. oktőber 22-ig

9.



dĺint a formai és tartalmi szempontok figyelembevételével. A diintés ellen
fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a döntésľől 10 napon belül éľtesítí apźiyéuőt.

A kiíró a rendelet 2. száľrl mellékletét képezo minta alapján támogatási szeruődést
kĺjt a pá|yázati összegben részesiilő pá|yázőkkal, amelybeĺ szabźt|yozásra kerijl' a
támogatás felhasznáIásanak és elsziĺmolásanak rendje. Ennek hatáľidőľe tirténó a|áírt
visszaküldése a támogatás átuta|ásának a feltétele.

A kiíró a támogatások utalását követően a józsefüárosi honlapon
(wwwjozsefuaľos.hu) _ ahatá|yos jogszabályok szęľint _ kozzétęszi a támogatottak
j e gy zékét az elny ert trĺmo gatási ö s sze gekkel e gyĹitt.

11. A pľojekt megvalĺósítása:

A pľojekt megvalósításanak végső hatáľideje: 20|3. decembeľ 31.

Apénnlgyí ę|számo|ás végső hatáľideje: 20t4. febľuáľ I.5.

A pľojekt saját feletősségľe a tálmogztási szerződés megktitése előtt a kÍíľás
dátumától elkezdhető.

A Budapest Főváros VIII. kęrület Józsefuarosi onkoľmźnyzat,, A Józsefuarosban miĺködő
onszerveződő közösségek, továbbá muvészek és spoľtolók páIyazati tźlmogatásźról'' szóló
22120|1. (N.12.) szźlmuonkoľmanyzati ľendeletétapáIyazati felhíváshoz mellékeljfü.

Apáilyáruat kiíľĺója a projekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőľzéseket taľthat, melyek
soľán a pľojekthez kapcsolódó dokumentumokat ĺs ellenőľizheti.

Dr. Kocsis Máté

polgáľmester



2. számű melléklet

Budapest Főváros VIII. keľüIet

Józsefvárosi Onkoľmánvzat

1.

,,Spoľt pá|yázat,,

B ud apes t Főváros VIII. keľület Józs efváľo sĺ Onko rmányzata p á|y ázatot ír ki
Józsefuárosi székhellyel ľendelkező,tevékenységüket Jĺizsefuárosban kifejtő jogi
személyiséggel ľende|kező társadalmi és sport szervezetek' alapítványok részére,

illetőleg Józsefuáľosban állandó bejelentett lakcímmel rendelkező sportolĺók ľészéľe

Pá|yánat célja:

A pźiyźzat célja, hogy az onkoľmtnyzat segítse a spoľtolni vágyő jőzsefvárosiakat,
szélesítse a színvonalas spoľt progľamok kínáIatát, tartalmas szabadído-ęltoltést
kínáljon az érđeklődők szźtmtĺra, figyelmet fordítva az esélyegyenlőségre való
tĺjrekvést segítő tevékenységekre.

Páiyá.zat taľtalma:

kapcsolato s pro gĺamok, tervek, események megvalósít ásźra.

a) pľogľamszervezési, rendezvényszewezésí, táborszervezési, versenyszeľvezési
költségek, ide éľtve a spoľtrendezvénnyel <isszefüggő bírói és orvosi tigyeleti díjat;

b) utazási költség, szálláskĺilts ég, tészv ételi díj ;

c) eszközbe szerzés, eszközfelúj ítás;

đ) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása;

e) kiadvanyok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása;

Í) a máshova benyújtandő pá|yźzati onrész;

g) kĺizhasznú vagy érdekképviseleti tevékenységgel ĺisszefüggő költségek;

h) mrĺködéssel jáľó költségek;

i) épület-felújítással j aľó k<iltségek.

P ály ánók kti rén ek m egbatár ozás a:

Jelen pályázatí kiírás keľetében pá|yázatot nyrijthatnak be az alábbi feltételeket
teliesítők:



Józsefu aľosban állaĺldó bej elentett lakcímmel ľendelkező spoľtoló v agy )

az onkormanyzatta| kapcsolatba került azon jogi személyek, amelyek a
tevékenységfüet a Budapest Fővaros VIII. kerĹiletben, a kerĹilet lakossága
éľdekében fejtik ki, illetve azon orczágos vagy regionális civil szervezetek, melyek
székhelye a Budapest Fővaľos VIII. kerĹiletben van, és tevékenységiik hatása a
keriilet lakosaira jelentős. További feltétel, hogy a civil szervezet mfüödési
terĹilete magába foglalja a Budapest Főváros VIII. keľĹiletet, a Fővárosi Bíróság
áItaI |ega\ább egy éve bejegyzett, regiszttá|t tagsága és pontos tagnyilvrĺntartása
van' uzleti, gazďasági tevékenységet nem folyat, sporttevékenységet végző
közösségeket fognak össze' legalább 2012. január |. őta _ sporttal kapcsolatban
végzik munkájukat.

4. Támogatás jellege:

A támogatásľa rendelkezésrę álló keret<jsszeg 1 millió Ft. Jelen pá|yźzati kiírás
keretében elnyerhető támogatás ĺisszege pá|yźzatoĺlként legfeljebb 100.000 Ft. A
Pźiyáző vissza nem téľítendő támogatásban részesiil.

Taľtalmio foľmaĺ ktivetelmények:

Érvényesen páIyazru a felhívásban megjelĺilt hatáĺidőben, a pá|yázati felhíváshoz
csatolt rendelet 1. szźtmí mellékletét képező pá|yźnati adatlap és nyí|atkozat
kitĺiltésével és az arľa jogosult általi a|áírásáva| lehet. Az adatlaphoz az adatlapon vagy
a pźiyźzati felhívásban megjelölt dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat _
amerľryiben az, a pá|yáző esetébęn étte|mezhető _ híaÍLytalanul bę kell csatolni.
Hianypótlásra kizźnőIag a pá|yazatok benyújtására nyitva álló hatráridőn belül van
lehetőség. A rendelet szabáIyaiĺak męg nem felelő módon vagy nem megfelelő
szewęzetlszemé|yáltalbenýjtottpźiyźnatikérelmekéľvénýelenek.

Korlátozások:

. az elnyert összeg nem haszná|hatő fe| a 2. pontban (PáIyazat tartaIma) felsorolt
célok elérésén kívül más jellegtĺ kiadásokľa;

. egY páIyaző egy páIyázatot adhat be;

. nem tĺĺmogatható, nem részesülhet támogatásban az a Pźiyźnő, akinek
konartozása áll fenn;

. a fudomásszerzéstőL számitott két éven belül nem részesülhet támosatásban az
aki:

da) a támogatásra benyrijtott pźiyázati dokumentációjában lényeges körülményľől,
tényľől valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,vagy

db) a tźtmogatást a tźtmogatási szerzłĺdésben megjelölt céltól részben vagy
egészben eltérően haszná|ta fel, vagy

dc) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben
teljesítette.

. aZ onkormányzat kötelező felađatát feladat-ellátási szerzóďés, közoktatási
megállapodás, közmúvelődési megállapodás a|apján źúvá||a|ő szęrzodéses paľtner

a

a

3.

6.



7.

8.

9.

nem nyújthat be pá|yázatot a fenti szęrződéslmegá||apodźls alapjan tĺjľténő
feladatellátására;

o pá|yazatot csak az ny(Ąthat be, aki koľábbi támogatási szeruódésę alapjźln az
onkormanyzattal szembeni elszámolási kĺltelezettségének a szerződés szerint
eleget tett.

Előnyben ľészesül a Páůyázőz

A pá|yazatok elbítźiása során előnyben részesül az a Pźllyźnő, amely állami,
<inkormányzati tĺĺmogatásban nem ľészesült, nincs szpor.;'ori szerzőđése és az
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folýat, illetve az a Pźiyáző,
al<l a p źiy azati célokban me gfo galm azott fę|adato kho z tinľé szt i s b izto s ít.

Infoľmáciĺó kéľhető:

Rókusfalvy Bodor Gergelýől (Polgáľmesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humankapcsolati Iľoda) Bp., V[I. Baross u. 63-67. III. emelet 3f3 szoba, telefon:
45g -2|30, e-mail : bodorg@j ozsefuaľos.hu. Ügyfélfogadási ľend: Hétfő : 1 3.3 0- 1 8 óra,

Szerda: 8.15-16.30 óra" Péntek: 8.15-11.30 óľa

A páůy ánat benyújtásának módj a' hiánypótlás :

A teljes páIyázatí dokumentációt magyar nyelven, egy eredeti példanyban kell a
következő címre és formában eljuttatni:

1082 Budapest, Baľoss u. 63.-67.

A postára adás legkésőbbi időpontja: 2013. augusztus 22.,24 őra.

A pľojekt adat|apja sem formájában, sem tarta|mábanĺemváIto^athatő. A csatolandó
mellékleteket postai úton vagy személyesen papír-alapon kell Lezárt boľítékban
benyujtani. Amennyiben a páIyázatot személyesen kívánja benyújtani li;gy azt zárt
boľítékban 2013. augusztus 22-íg a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefüaľosi
onkormĺínyzatPolgźrmesteri Hivatalanak Trámpontjan (1082 Bp., Baľoss u. 63.-67.

Hétfő: 8.15-18, Kedd: 8.15-16, Szerda: 8.15-16.30, Csüt<irtök: 8.15-16, Péntek: 8.15-
13.30) van lehetőség.

A borítékon fel kell ttintetni :,,Spoľt pá|y ánat,,

Hiánypótlás: kjzáĺóIag a pá|yazatok benyújtására nyiwa áLlrő hatfuídőn beliil van
lehetőség, azaz 2013 . augusztus fZ-ig.

l0. Infoľmációk az értéke|ésľől, éľtesítésľől, szerződésktitésről, elszámolásľĺól:

A beétkező pá|yázatok ľegisztľá|ásźú', foľmai értékelését a pá|yázat lebonyolításáéľt
felelős szervezeti egység végzí. A pá|yázatokľól a kiíró legkésőbb 2013. ohůőber 22-ig
dĺjnt a formai és tartalmi szempontok f,lgyelembevételével. A diintés ellen
fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a d<jntésről 10 napon beliil éľtesíti apá|yźnőt,



tĺímogatás fe|hasznáIásĺínak és elszámolásĺínak rendje. Ennek hatáľidőre torténo aláirt
visszaküldése a támosatás źĺtllta|ásanak a feltétele.

A kiíró a támogatások utalásźń k<ivetően a józsefuarosi honlapon
(wwwjozsefuaľos.hu) - ahatáIyos jogszabályok szerint _ kozzéteszi a tźlmogatottak
j e gy zékét az elĺy ert tám o gatási ö s sze gekkel e gyĹitt.

11. A pľojekt megvalósítása:

A projekt megvalósításának végső határiđeje: 20Í3. december 31.

A pénzĹigyi elsziímolás végső hatarideje: 2014. febľuáľ 15.

A projekt saját felelősségľe a támogatási szerződés megktitése előtt a kiíľás
dátumától elkezdhető.

A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsęfvátosi onkormtnyzat,, A Józsefuarosban mfüĺjdő
onszeweződő kĺĺzĺisségek, továbbá mívészek és spoľtolók pźiyázati támogatásaľól'' szóló
22l20I1. (IV.12.) szárrľ.l önkormanyzatírendeletét apáIyazati felhíváshoz mellékeljtik.

Apáůyázat kiírója a pľojekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőzéseket taľthat, melyek
soľán a pľojekthez kapcsolĺódó dokumentumokat is ellenőrizheti.

Budapest, 2013.július .....

Dr. Kocsis Mdté
polgármesteľ



3. számrĺ melléklet

Egyházat egyházi szervezetek,
egyházi a lapítványok tá mogatása

Pĺl.vLztTI FELHÍvÁs
Budapest Főváros VIII. keľĺilet

Józsefváľosi onkoľmánvzat

,,EgyhźnipáIryázat,,
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzata páůyázatot ír ki

Józsefuáľosi székhellyel rendelkező,tevékenységĺĺket Jĺízsefváľosban kifejtő egyhának,
egyházi szerv ezetet alapítványok részéľe

1. Pá'Ilyázat célja:

A pá|yázat elsődleges célja, hogy a Jőzsefuárosban mfüödő egyházak, egyhźni
szervezetek, alapítványok támogatźshoz juthassanak' mely segíti további
közösségszervező, szociális e||átő, kulturális pľogramszervező, valamint aZ

egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifiúsági feladatokról való gondoskodásukat,
külĺjnös tękintettel az idősekkel kapcsolatos pľogramoka, az esélyegyenlőségre való
tĺjrekvést segítő tevékenységekĺe és a roma felzérkőztatást cé|ző kezdeményezésekľe,
illetve kiemelten hozzájaru| a kerĹiletbenta|áIhatő épületállomany fe|tĄításához.

f. Pá|yázattartaima:

tevékenységekkel kapcsolatos programok, tervek, események megvalósításźra.

a) pľogramszewezési, rendezvényszewezési, tźtborszervezési, versenyszervezési
kĺiltségek, ide értve a spoľtrendezvénnye| összefüggő bíľói és orvosi ügyeleti díjat;
b) utazási költség, szálláskölts ég, részv ételi díj ;
c) eszközbe szerzés, eszközfelúj ítás ;
d) rendszeľes testedzési, sportolási feltételek biztosítása;
e) kiadvanyok, elektronikus és írott szakmai sajtőarryag e|őá||ítźsa;
f) a máshova benyújtandő páIyázati ĺinľész;
g) közhasznú vagy érdekképviseleti tevékenységgel összefüggő kĺiltségek;
h) mfüĺrdéssel jaĺó költségek;
i) épĹilet-felújítással jźrő arryag-,bér- és jáľulékai költségek.

3. P á|y ázők kiirének meghatározása:

Jelen pályazati klírás keretében pá|yázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket

teljesítők:

a) józsefráľosi székhellyel ľende|kező, tevékenységfüet Józsefuarosban kifejtő azon
egyhźnak, melyek tevékenységének hatása a keriilet lakosaira jelentős,

b) e gyházi, szęrv e zetek, alapitv ányok, ame lyek :



ba) egyházi kĺizĺisségeket fognak tjssze és

bb) létesítő okiratukban meghatźrozottak szerint legalább 2010. januát I. őta az
e gyhaz közössé gsz erv ező munkáj át se gítik.

4. Tálmogatás jellege:

A támogatásra rendelkezésľe álló keľetösszeg 4 millió Ft. Jelen pá|yźnati kiírás
keretében elnyeľhető támogatás ĺisszege páIyźnatonként legfeljebb 500.000 Ft. A
PáIyáző vissza nem térítendő támogatásban ľészesiil

5. Apá.Jyázat tartalmi, foľmai követelményei:

Érvényesen páIyazni a felhívásban megjelölt hataridőben, a pźiytuati felhíváshoz csatolt

rendelet 1. számú mellékletét képező pá|yźzatí ađat|ap és nyilatkozat kitöltésével és az

aľra jogosult általi a|áirásáva| Iehet. Az adatlaphoz az adat|apon vagy a pźiyázati
felhívásban megjelölt dokumentumokat, ígazolásokat, ĺyi|atkozatokat _ amennyiben az a
páIyázó esetében éľtelmezhető _ hiánýalanul be kell csatolni. Hiánypótlásra kizźrő|ag a
páIyázatokbenyújtására nyitva á||őhatfuiďőn belül van lehetőség. A rendelet szabáLyainak

meg nem felelő módon vagy nem megfelelő szęrvezetlszemé|y által benyújtott pá|yazati

kérelmek érvénytelenek.

6. Koľlátozások:

a) az e|nyeľt összeg nem haszná|hatő felr a 2. pontban (PáIyazat taľtalma) felsorolt
célok elérésén kívül más jellegti kiadásokľa;

b) egy pá|yaző egy páLyazatot adhat be;

c) nem támogatható, nem részęsülhet támogatásban az aPá|yźnő, akinek koztartozása
áll fenn;

d) a tudomásszerzéstőI számított két éven belül nem részesülhet támogatásbarl az aki..

da) a támogatásra benyújtott pźiyźnati dokumentáciőjában lényeges kcinilményről,

tényľől valótlan vagy hamis adatot szo|gźitatott,vagy

db) a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben

eltérően hasznáIta fel, vagy

dc) a támogatási szerzoďésben vźt||a|t kĺjtelezettségét nem vagy nem hatráľidőben

teljesítette.

e) az onkormányzat kötelező feIadatát feladat.ellátási szeruődés, közoktatási
megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvál'|alő szerzódéses paľtner nem

nyujthat bepá|yázatot a fenti szeruódéslmegáI|apodás alapján tĺjľténő feladatellátására;



7.

8.

f) pa|yazatot csak az nyújthat be, aki koľábbi támogatási szerződése a|apjźn az

onkoľmĺányzattaI szembeni elszámolási kötelezettségének a szqződés szeľint eleget

tett;

Előnyben részesül az a P ály álző, ame|y z

A pá|yazatok elbírálása során előnyben részesül az a Pá|ytnő, amely á||amí,
clnkormányzati támogatásban nem részesült, nincs szponzori szeruőđése és az
önkoľmanyzati fę|ađatok'hoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a Pźiyźnő,
aki a p áIy źzati c él okb an me gfo galm azott feladato khoz önĺészt i s bizto sít.

Infoľmácĺó kérhető:

Novĺĺk Imrétől (Polgármesteľi Hivatal Humánszo\gá|tatási Ügyosztály
Humĺínkapcsolati lroda) Bp., VIII. Baross u. 63-67. III. emelet 3f3 szoba, telęfon:

459 -2194, e-mail : novaki@j ozsefuaros.hu. Ügyfélfogadási rend: Hétfő : 1 3.3 0- l 8 óra,

Szerđa: 8.15-16.30 óra. Péntek: 8.15-1 1.30 óľa kozött.

9. A pály ánat benyújtásának módj ao hiánypótlás:

A teljes pźiyázati dokumentácíőt magyar nyelven, egy eredeti példanyban kell a

kĺjvetkező címľe és foľmában eljuttatni:

1082 Budapest, Baľoss u. 63..67.

A postáľa adás legkésőbbi időpontja: 2013. augusztus 22.,24 őra.

A pľojekt adatlapja sem foľmájában, sem tarta|mábarlnem változtatható. A csatolandó

mellékleteket postai úton vagy személyesen papír-alapon kell |ezárt boľítékban

benyújtani. Amennyiben a pá|yázatot személyesen kivarýa benyújtani űgy ań, zźffi
boľítékban 2013. augusztus 22-ig a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuĺáľosi

onkoľmányzat Polgźrmesteri Hivatalanak Támpontján (1082 Bp., Baľoss u. 63.-67.

Hétfő: 8.15-18, Keđd: 8.15-16, Szerda: 8.15-16.30, CsĹitörtök: 8.15-16, Péntek: 8.15-

13.30) van lehetőség.

A borítékon fel kell ttintetni: ,,Egyhózí púlyúzať,

Hiánypótlás: kjzfuőLag a pá|yazatok benyújtására nyitva á||ő határidőn belül van

lehetőség, azaz 20|3. auguszľus 22-íg.

1.0. Infoľmáciĺók az értéke|ésľől, értesítésről, szeľződésktitésľől, elszámolásrĺól:

A beérkező pá|yazatok regisztráIásźú, foľmai értékelését a páIyázat lebonyolításáéľt

felelős szewezęti egység végzi. ApáIyázatokľól a kiíró legkésőbb 2013. o|<tőber 22-ig

dönt a formai és taľtalmi szempontok figyelembevételével. A döntés ellen fellebbezési
lehetőség nincs. A kiíró a döntésről 10 napon belül éľtesíti apá|yázőt.

A kiíró a rendelet 2. számímellékletét képező minta a|apjtn támogatási szeľződést köt

a pá|yźzati cisszegben ľészestilő páIyázőkka|, amelyben szabá|yozásra kerül a



támogatás felhaszná|ásanak és elszámolásának rendje. Ennęk határidőre torténő a|áírt

visszakiildése a támogatás źttuta|źlsának a feltétele.

A kiíró a támogatások utalását kovetően a józsefuárosi honlapon
(wwwjozsefuaľos.hu) _ a hatályos jogszabályok szeľint _ kiőzzéteszi a tźlmogatottak

jegyzékét az e|ĺyert tĺĺmogatási ĺisszegekkel együtt.

11. A projekt megvalósítása:

A projekt megvalósításának végső határideje: 2013. december 31.

Apéĺungyi elszámolás végső hataľideje: 2014. februĺír 15.

A pľojekt saját felelősségľe a tńmogatási szerződés megkiitése előtt a kiíľás
dátumátĺól elkezdhető.

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat,,A Józsefuarosban
működő önszervezođo ktizösségek, továbbá miívészek és spoľtolók pá|yázati
tźlmogatásźtő|,, szóIő 2212011. (N.12.) szźlmu önkoľmányzati ľendeletét a pálryźnati

felhíváshoz mellékelj iik'

ApáIyázat kiírója a projekt megvalósu|ása a|att helyszíni ellenőľzéseket taľthat, melyek sorĺĺn
a proj ekthez kapcso lódó dokumentumokat i s ellenőrizheti.

Budapest, 2013.július'

Dľ. Kocsis M:áLté
polgríľmesteľ



4. számű melléklet

Jrízsefvárosban míikiidő he|yi
nemzetiségi iinkoľmányzatok
támogatása

PLĺvĺzĺTI FELHÍvÁs
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet

Jrízsefvárosi Onkormánvzat

,,N e mz etis égi p á|y ázat,,
Budap est Főváro s VIII. kerület Józs efu áľosĺ Önko rmźnyzzta páIly ánatot ír ki

Józsefváľosi székhellyel ľendelkező,tevékenységüket Józsefvárosban kifejtő helyi
nemzetiségi iĺnkoľmányzatok r észér e

1. Pá|yázatcéIja:

A páIyázat elsődleges célja, hogy a Iőzsefvárosban múköđő nemzetiségi
önkormanyzatok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további köztisségszeľvező,
szociális el|źtő, kulturális progľamszervezo, valamint az egészségügyi, kĺjznevelési,
gyeľmek és iĘúsági feladatokĺól való gondoskodásukat, különös tekintettel az
idősekkel kapcsolatos pľogramokĺa, az esélyegyenlőségľe való törekvést segítő
tevékenységekĺe.

2. Páiyázattarta|ma:

tevékenységekkel kapcsolatos progľamok, tervek, események megvalósításáľa.

a) hagyomźnyőrzó programszervezési, ľendezvényszewezési, táborszervezési,
versenyszervezési kĺiltségek' ide éľtve a spoľtľendezvénrrye| tisszefiiggő bírói és

orvosi iigyeleti đíj at;

b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj ahatéĺron túli és az országhattľon
belüli kapcsolattaľt ź.shoz
c) eszközbe szerzés, eszközfelúj ítás;
d) ľendszeľes testedzési, sportolási feltétęlęk biztositása;
e) a nemzetiség nyelvén megjelenő kiadványok, elektronikus és írott szakmai
saj tóanyag elóal|ítása
f) a máshova benyújtanďő pá|yázati ĺinĺész;
g) közhasznú vagy érdekképviseleti tevékenységgel összefüggő költségek;
h) mfücjdéssel jaľó költségek;
í) aĺemzetiség kulturájánakmegismertetését szolgáló gyiíjtemény a|apításához;
j) a nemzetiségi nyelv elsajátításźůloz.



3. P áily ánők kiirének meghatározásaz

Jelen pályázati L<lírás keretébęn pźůyźnatot nyújthatnak be a ĺęmzetiségek jogairól

szőIő 20II. évi CLXXIX. töľvény a|apjźn létľehozott, Jőzsefvźrosban mfüödő

nemzeti s é gi önkoľmrány zatok'

4, Tźłmogatás jellege:

A támogatásra rendelkezésre ál1ó keretĺjsszeg 1 millió Ft. Jelen páIytnatí kiírás keretében

elnyeľhető trímogatás összege pźiyázatoĺlként legfeljebb 100.000 Ft. A Pá|yáző vissza

nem térítęndő támogatásban részesiil

5. Apáůyázat taľtalmi, formai ktivetelményei:

Érvényesen pá|yazrĺ a felhívásban megjelölt hataľidőben, a páIytlzati fe||ĺváshoz csatolt

rendelet I. szźmű mellékletét képezó pá|yázati ađat|ap és nyilatkozat kittiltésével és az

aĺľa jogosult általi a\źútásáva| lehet. Az adatlaphoz az adatlapon vagy a pá|yźnati

felhívásban megjelcilt dokumentumokat, igazolásokat, nyi|atkozatokat _ amennyiben az a

páIyaző esetében érteLmezhető _ hianytalanul be kell csatolni. Hianypótlásral<lzźrő|ag a

páIyźnatokbenyťljtására nyitva á11ó hatĺíľidőn beltil van lehetőség. A rendelet szabáIyainak

meg nem felelő módon vagy nem megfelelő szewezetJszemé|y által benyújtott páIyźzati

kérelmek éľvénýelenek.

6. Koľlátozások:

a) az elnyeľt összeg nem hasznáIhatő fe| a 2. pontban (Pá|yźnat taľtalma) felsorolt

célok eléľésén kíviil más jellegű kiadásokľa;

b) egy pá|yáző egy pá|yázatot adhat be;

c) nem támogatható, nem ľészesülhet tĺĺmogatásbarl az aPáIyáző, akinek końartozása

á11fenn;

d) a tudomásszeruéstől számított két éven beliil nem részestilhet támogatásban az al<l:

da) a tĺímogatásra benyújtott pá|yazati dokumentácíőjában lényeges kĺiľülményről,

tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatotí'vagy

db) a támogatást a támogatási szerzođésben megjelölt céltól ľészben vagy egészben

eltérően hasznáIta fel, vagy

dc) a tiĺmogatási szerzőďésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem hatĺĺridőben

teljesítette.

e) pá|yázatot csak az nylljthat be, aki a pźůyázat kiírásanak időpontjában koĺábbi

támogatási szerzódésę a|apján az onkoľmrínyzattal szembeni elszámolási

kötelezettségének eleget tett és az e|szźtmoĘást az onkoľmanyzat eIfogađta;



7.

8.

Előnyben ľészesůil az a P á|y álző, ame|y z

A pźlyázatok ę|bírźiźsa során előnyben részesül az a Ptúyáző' amely állami,
onkormányzati támogatásban nem ľészesült, nincs szponzon szerzóďése és az
ĺinkoľmányzati felađatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a Péiyćuő,
akl a p á|y ázati cé lokb an me gfo galm azott feIadatokhoz önľé szt i s bizto s ít.

Infoľmáciĺó kéľhető:

Rókusfalvy-Bodor Gergelýől (Polgármesteri Hivatal Humĺĺnszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lľoda) Bp., Vil. Baľoss u. 63-67. III. emelet 323 szoba, telefon:

459 -2I3O, e-mail: bodorg@j ozsefuaros.hu. Ügyfélfogadási ľend: Hétfo: 1 3.3 0- 1 8 óľa,

Szerda: 8.15-16.30 óra. Péntek: 8.15-1l.30 óra kcizött.

A páiy ázat benyúj tásának módj a' hiánypótlás :

A teljes pá|yazati đokumerrtációt magyar nyelven, egy eredeti példanyban kell a

következő címĺe és formában eljuttatni:

l.082 Budapest, Baľoss u. 63.-67.

A postáľa adás legkésőbbi időpontja: 2013. augusztus 22.,24 őra.

A pľojekt aďat|apja sem formájában, sem tarta|mábannęmváItoztathatő. A csatolandó

mellékleteket postai úton vagy személyesen papír-alapon kell lezźlrt borítékban

benyijtani. Amennyiben a pźůyźlzatot személyesen kívanja benýjtani űgy azt zźlrt

boľítékban 2013, augusztus 22-ig a Budapest Főviĺros VIII. kerület Józsefuĺĺrosi

onkormanyzat Polgármesteri Hivatalanak Támpontjan (1082 Bp., Baľoss u. 63.-67.

Hétfő: 8.15-18, Kedd: 8.15-16, Szerda: 8.15-16.30, Csiitöľtök: 8.15-16, Péntek: 8.15-

13.30) van lehetőség.

A boľítékon fel kell ttintetni: ,tÝemzetiségi plÍlyúzať,

Hiánypőt|ás: kizárőIag a páIyźnatok benýjtásáta nyitva á||ő határĺdőn belül van

lehetőség, azaz 2013. augusztus 22-ig.

l'0. Információk az értéke|ésľől, éľtesítésľől, szeľződéskötésről' elszámolásľól:

A beérkęző pá|yźnatok regisztrźiásźń, foľmai értékelését a páIyénat lebonyolításáéĺt
fęlelős szervezeti egység végzi. ApáIyénatokľól a kiíró legkésőbb 2013. oktőber 22-ig
dönt a formai és tartalmi szempontok Íigyelembevételével. A d<jntés ellen fellebbezési
lehetőség nincs. A kiíró a döntésľől 10 napon belül éľtesíti apáIyazőt.

A kiíró a rendelet 2' számű mellékletét képezó minta a|apján támogatási szeľződést köt

a pźtlyázati összegben részesülő páIyźnő|ď<al, amelyben szabáIyozásra kerĹil a
tźtlnogatás fe|haszná|ásának és elszámolásanak ľendje. Ennek hatáĺid&e torténő aláírt
visszaktilđése a támosatźs tltutalásának a feltétele.

9.



A kiíró a támogatások utalását követően a józsefuárosi honlapon

(wwwjozsefuaľos.hu) _ a hatályos jogszabályok szerint _ kozzéteszi a ttlmogatottak

j e gy zékét az e|ĺy ert tám o gatási ö s sze gekkel e gyĹitt.

11. A pľojekt megvalósítása:

A pľojekt megvalósításának végső határideje: 2013. december 3 1.

A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2014. fębruĺár 15.

A pľojekt saját felelősségre a támogatási szerződés megkiitése előtt a kiíľás
dátumától elkezdhető.

A Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefurĺľosi onkormźnyzat,,A Józsefuaľosban
működő oĺszerveződó közosségek, továbbá múvészek és spoľtolók páIyt.zati

támogatźĺsáről'' szóló 22l20I1. (N.12.) szźmí ĺinkormĺányzati ľendeletét a pá|yázati

felhíváshoz mellékelj iik.

Apáiyázatkiírója a projekt megvalósuLásaa|atthelyszíni ellenőľzéseket tarthat, melyek során

a proj ekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőrizheti.

Budapest, 2013.július .

Dľ. Kocsĺs M:áúé
polgiírmester




