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Tisztelt Embeľi Eľőfoľľás Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet megalkotta aJőzsefvátosban mfüödő onszerveződő kĺjzösségek, továbbá
művészek és spoľtolók pá|yázatí tźlmogatásáról szóló 22l 20t1. (N.12.) önkoľmanyzati
rendelętét. Ennek értelmében a Képviselő-testiilet minden évben a ktiltségvetésben
keretösszeget hatátoz meg, pá|yázati a|apot hoz |étre, amelyből a kozhasznt tevékenységet
folyató szęwezetek, egyhźzak. sportegyesiiletek, nemzetiségi önkoľmanyzatok, itleive
tehetséges magiánszemélyek tevékenysége, munkáj a tĺímogatható.

ApáIyázatok a jelen előterjesztés mellékletétképezo pźůyázati felhívásokban foglalt hataľidők
szerint keľülnek kiírásľa, továbbá' a pľojektek megvalósításának hatĺíľidejét is szintén jelen
e|őterjesńés mellékletét képező pá|yázati kiírások tarta|mazzálk. ĺ palyazabk beadási
hatĺírideje 2015. május |5. Az elbírálási határidő a ľendelet a|apjźnlegľelieuu 60 nap, de az
önkoľmlínyzat mindig törekedett a pźiyázatok mielőbbi elbirá|źsia, hogý a nye rtes páIyźnatok
megvalósulhassanak.

A 2014. évi pá|yázati kiíráshoz képest a civil páIyźzati keret jelentősen megemelkedett, 1

millió forint helyett 2015-ben 15 millió foľint áI| ľendelkezésre. A maximálisan
megpályázható ĺjsszeg 3 millió forint. A nemzetiségi pályázat tekintetében 2015-ben a
nemzetiségi önkoľmányzatoknak lehetőségtik van közösen is pá|yźnni - a nemzetiségi
páIy źnat keretében - kĺizösen megval ó sítandó pľoj ektekkel.

II. A beterjesztés indoka

A22/20|1. (IV.l2.) sz' önkorményzati rendelet 4. $ (1) bekezdése alapjarl az egyęs páIyázati
kéľelmek támogatásárő| _ a kĺizösségi cé|t alapitványi foruás átäáása kivételével _ a
Humánszo|gźt|tatásiBizottság, illetve épületfelújítás esetén aYátosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottság j avaslata a|apj án a pol gármester dönt.





III. Döntés célja, pénzügyi hatása
A pá|yazat 20|5. április 15-i kiíľásához sztikséges, hogy a Bizottság javaslatát meghozza. A
Képviselő-testiilet a 2015. évi költségvetésről szo|ő 612015. (II. 2O.) sz. ĺinkormĺínyzati
rendeletben összesen 26307.000'- forintot biztosított a páIyánatok fędezetére. A nemzetiségi
önkoľmrányzatok programjainak támogatására 5.807.000,- forintot, az egyhźnak, egyhźni
közösségek tevékenységére 4 millió forintot, sportolók, sportszervezetek tevékenységre 1,5
millió forintot, illętve a civil szervezętek. alapítványok támogatására 15 millió forintot
kültinített e|. Az egyhźzak, egyházi közösségek tevékenységére polgármesteľi keretből ezen
felül 2 millió foľint keľülbiztosításra.
Kéľem, hogy a Bizottság javasolja a polgármesternek, az a|ábbi típusú pá,Iyázatokkíírásź/'.. az
előterjesztés 1. szrímú mellékletét képezłĺ jogi személyiséggel ľendelkező társadalmi és civil
szewezetęk, alapítrźnyok, valamint múvészek támogatźsa, az elóteqesnés 2. szźtmil
mellékletét képező jogi személyiséggel ręndelkező taľsadalmi és sport szewezetek,
a|apítvźnyok, valamint spoľtolók tĺĺmogatása, az e\óteqesztés 3. számű mellékletét képezo
egyhźnak, egyházi szewezetek, egyházi a|apítvźnyoktámogatása, valamint az e\őteqesztés 4.
számis' mellék]etét képezo Józsefuárosban múködő helyi nemzetiségi önkormányzatok
tiímogatása.

A 22l20I1. (N.12.) sz. önkoľmányzati rendęletben foglaltak a|apján az Embęri Erőforrás
Bizottság javaslata aIapján az onkoľményzatnak lehetősége van a kerületért tevékenykedő
szęrvezetek' magánszemélyek tźlmo gatásár a.

IV. Jogszabályĺ kiirny ezet

A 22120|1. (N.12.) önkoľmanyzati rcnđelet 3. $ (1) bekezdése alapjan a rendeletben
meghatározott tevékenységek tźlmogatásfua a Képviselő-testiilet áIta| meghatfuozott
trámogatási célok és a hatásköľrel rende|kęző bizottság javaslatainak figyelembe vételével a
polgiĺrmester minden évben pźiyázatot íľ ki. A rendelet 3. $ (2) bekezdése szerint a páIyźu;ati
felhívásokat a Jőzsefváĺos újságban, a wwwjozsefuaľos.hu honlapon a pá|yázat benffitásáľa
nyitva áIIő hataidő |ejártaelőtt 30 nappal kozzé kell tenni.

Határozati javaslat

./2015 év. (IV. 13.). számú emberi erőfoľrás bizottsági határozat:

Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesternek elfogadásra az előterjesztés I. szttmiĺ mellékletét képező
jogi személyiséggel rendelkęző tiĺrsadalmi és civil szervezetek, a|apitvźnyok, valamint
művészek támogatása, és az előterjesztés 2. szźlmű mellékletét képező jogi
személyiséggel rendelkező tźrsađalmi és spoľt szervezetek, alapítványok, valamint
spoľtolók támogatása, és az előterjesztés 3. számú mellékletét képező egyházak,
egyházi szęrvezetek, egyházi a|apitványoktámogatźlsa, és az elóteqesńés 4. számí
mellékletét képezo Józsefuĺíľosban műkĺjdő helyi nemzetiségi önkormĺĺnyzatok
tźlmo gatására ki írt p á|y azati felhívásokat.

Felelős : polgiírmester
Határidő: 2015. április 13.

2. az I. pont alapján felkéri a polgármesteľt a pźlyźzati felhívások kozzététe|ére.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. ápľilis 15.





A lakosság széles körét érintő dĺjntésęk esetén az előteľjesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzététe| mő đj ar a: honlap on

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humiínszo|gá|tatási Ügyosztály
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1. számrĺ melléklet

Budapest Főváľos VIIL
keľület

Józsefvárosi onkormá nv zat

PÁĺ,yÁza'rr F'Br,rrÍvÁs

Jogi személyiséggel
rendelkező táľsadalmi és civil
szeľvezetek, alapítványok,
valamint művészek
támogatása

''Civil 
páiyá.zat''

Buđapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľm ányzĺt páiyázatot íľ ki józsefváľosi
székhellyel rendelkező, tevékenységüket Józsefuáľosban kifejtő jogi személyiséggel ľendelkező

táľsadalmi és civil szewezetek,alapífuányok ľészéľe, illetőleg Józsefváľosban állandó bejelentett
Iakcímmel ľendelkező míívészek részére

Pá|yázat cé|jaz

A ptiyźnat cé|ja a szociális ellátasľól, a kulturális programokľól, valamint az egészségýgyi,
köznevelési, gyermek és ifiúsági feladatokľól való gondoskodás, kozmĹĺvelődési, tudományos,
miĺvészeti, a lakosság önszerveződő közösségeit érintő tevékenységek támogatásą különös
tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokra, az esé|yegyenlőségre való törekvést segÍk5
tevékenységekĺe és a roma fe|zźtrkőztatźlst célzó kezdeményezésekre.

Páiyázat tartalma:

kapcsolatos programok, tervek, események megvaló s ítĺására.

a) programszeľvezési (programok költségei is: pl. étkeĺetés), rendezvényszewezési,
táborszervezési, veľsenyszeľvezési költségek, ide értve a spoľtrendezvénnyel összefiiggő
bírói és orvosi ügyeleti díjat,
b) utazási költség, szálláskĺjltség, részvételi díj;
c) eszközbe szerzés, eszközfeluj ítás;
d) rendszeres testedzési,, sportolási feltételek bizo sítĺása;
e) kiadvanyok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag e|óá||ítása;
f) a máshova benyújtandő pźúyźuati onrész;
g) közhaszrrú vagy érdekképviseleti tevékenységgel összefiiggő költségek;
h) működéssel járó költségek;
i) épület-felújítással járó költségek.

P á|y ánők köľének meghatáľozása:

Jetenpźůyźnati kiírás keretében pźůyźuatot nýjthatnak be az alábbi feltételeket teljesítők:
o Budapest Főváľos VItr. keľületben bejelentett lakóhellyel rendelkező művészeti

tevékenységet folýató magánszemély, aki tevékenységét Budapest Főváros VIII.
kerületben, a keľület lakossága érdekében fejti ki, vagy

o jogi személy, amely tevékenységét Budapest Főváľos VIII. kerületben, a keľ[ilet lakossága
érdekében fejti ki, vagy

. országos vagy regionális civil szeľvezet, mel1łrek székhelye Budapest Főváľos VIII.
kerületben van és tevékenysége hatása a kerület lakosairajelentős. További feltétel, hogy a
civil szervezet működési teľülete magába foglalja Budapest Főváros VIII. keri'iletet, a
Fővárosi Bíľóság á|ta| |ega|ább egy éve bejegyzett, regisrtrált tagsźęa és pontos
tagnyl|vántartásavan,uz|eti,gazđasźryitevékenységetnemfolytat.
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Támogatás jellege:

A tźmogatźtsra rendelkezésre źi|ő keretösszeg 15 millió Ft. Jelen pźůyáu;ati kiírás kerętében
elnyerhető támogatźs összege pźůyázatoĺlként legfeljebb 3.000.000 Ft. APá|yźnó vissza nem
térítendő támogatásban részesül. Magánszemélyek esetén az e|nyert támogatás a hatályos TB
és SZJA törvényben meghatźrozott járulékokkal és adóval csökkęntve keľül kiťrzetésľe.

Tartalmi' foľmai követelmények:

Érvényesen pźůyázni a felhívásban megielölt hatĺáridőben, a pá|yázati felhíváshoz csato|t
pźiytnati adatlap és nyilatkozat kitöltéséve| és az arra jogosult általi a|źńrásáva| lehet. A
pá|yźaathoz részletes költségtervet kell benyrijtani. Az adat|aphoz az adatlapon vagy a
pźiytzati fęlhívásban megielöIt dokumentumokat, igazo|ásokat, nyi|atkozatokat _ amennyiben
az a pá|yźzó esetében éľtelmezhető _ hiánýalanul be kell csatolni. Hiánypótlásrakizárő|ag a
pźůyázatok benyújtására nyitva á||ő hatátridőn belül van lehetóség. A nem megfelelő módon
vagy nem megfelelő szewezet/személy által benýjtottpźůyźuati kérelmek érvénýelenek.

KoľIátozások:

. a7 elnyert összeg nem használható fel a 2, pontban (Pá|yázat tarta|ma) felsorolt célok
eléľésén kívül más jellegíĺ kiadásokľa;

. egY pá|yánő egy pályázatot adhat be;

. nem részestilhet támogatásban az apá'|yáző, akinek köztartozása áll fenn;

. a tudomásszerzésto| szźmított két éven beltil nem részesülhet támogatásban az aki'.
a) a tźtmogatásra benyújtott pá|yázati dokumentációjában lényeges körülményről, tényről
valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, ÝäW
b) a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérően haszĺźita fe|, v agy
c) Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzatta| kötött támogatási szeľződésben vá||a\t
kötelezettségét az onkormányzat irásbeli fe|sző|itásźhan megjelĺilt határidőig, legkésőbb
j e|en p á|y ázat benyúj tásái g nem telj es ítette.

. az onkormanyzatköte|ező fe|adatált megállapodás alapján źLtvźů]ra|ő szerződéses paľtner
nem nyújthat bepá'|yźzatotamegá||apodástźlrgya szerinti fe|adate||źtására;

Előnyben ľészesül a P áůyá.z'őz

A pźiyźaatok elbírálása során előnyben részesül az a Pźiyźnó, amely á||ami, önkoľmányzati
tźtmogatźsban nem részestilt, nincs szponzori szerzódése és az önkormányzati fe|adatokhoz
kapcsolódó tevékenységet foýat, illętve az a Pá|yźnő, aki a pźůyázati célokban
megfogalmazott feladatokhoz onrészt is biztosít.

Infoľmácĺó kéľhető:

Rókusfalvy-Bodoľ Geľgely (Polgármesteri Hivatal Humánszolgá|tatási IJgyosztźńy
Humánkapcsolati Iľoda) Bp.' Vil. Baross u.63-67' III. emelet 323 szoba, telefon: 459-2130,
e-mail: bodorg@jozsefuaľos.hu. Ügyfélfogadási ľend: Hétfő: 13.30-18 óra, Szeľda: 8.15-
16.30 óra, Péntek: 8.15-11.30 óra

A pá|yázat benyújtásának módjao hiánypótlás:

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

1082 Budapest, Baľoss u. 63.-67. A boľítékon fel kell ttintetni: ,,Civil páůyázat',

A postáľa adás legkésőbbi időpontja: 2015. május t5.24 őra.

A projekt adat|apja sem foľmájában, sem tarta|mában nem vźitoztatható. A csatolandó
mellékleteket postai úton vagy személyesen papíľalapon ke|| |ezźtrt borítékban benyújtani.
Amennyiben a pźůyázatot személyesen kívánja benyújtani tryy azt zártborítékban f0|5. május
15-ig a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal Támpontján (1082
Bp', Baross u' 63.-67. fszt. Hétfő: 8.15-18.00, Keđd: 8.l5-16'00, Szerda: 8.15-16.30,
Csütoľtök: 8. 1 5- 1 6.00, Péntek: 8. 1 5- 1 3.3 0) van lehetőség benyújtani.
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Hiánypótlász kizárő|ag a pá|yázatok benýjtásáta nyitva álló határidőn belül van lehetőség,

azazf0I5' május 15-ig.

10. Infoľmácĺók az éľtékelésľől, értesítésľőI.,szerződésktitésľőI, e|számolásľól:

A beérkező pá|yázatok nyi|vźntarttlsát, formai értékelését Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal
Humánszolgá'|tatási |Jgyosztá|y Humánkapcsolati Irodája végzi. A pá|yźaatokról a kiíró
legkésőbb 2015. július 15-ig dönt a formai és tartalmi szempontok figyelembevételével. A
dtintés ellen fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a döntésről a döntést kovető 10 napon belül
éľtesíti apźiyázőt'

A kiíró támogatási szerzőđést köt a pályázati osszegben ľészesülő pźiyź.zóLrkal, amelýen
szabá|yozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre

t<jrténő aláíľt visszakiildése a támogatás átuta|źsźnak a feltétele.

A kiíró a támogatások utalását követően a jőzsefvárosi honlapon (www.iozsefraros.hu) _ a
hatályos jogszabályok szerint . kőzzéteszi a tátmogatottak jegyzékét az elnyeľt támogatási
összegekkel eryütt.

11. A pľojekt megvalósítása:

A projekt megvalósításának kezdő napja: a pá|yázati kiírás napja, végső határideje: 2015.

december 31.

A pénzügyi elszámolás végső határiđeje: 2016. február 15.

A pľojekt saját fetelősségľe a támogatálsi szeľződés megkötése előtt a kiíľás dátumától
elkezdhető.

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefrárosi Önkoľmáĺyzatának,, A Józsefuárosban működő

önszeľveződő közösségek, továbbá mĺĺvészek és sportolók pá|yźzati támogatásźtő|,, sző|ő f2lf0||.
GV.12.) szźtmű önkormányzati ľendelete apźiyźnatifelhívás mellékletét képezi.

Apá./lyázat kiíľója a projekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőrzést tarthat, mely soľán a
pľojekthez kapcsolódó đokumentumokat is ellenőľizheti.

Budapest, 2015. ápľilis .....

Dľ. Kocsis Máté
polgármester



2. számű me|léklet

Jogi személyiséggel
ľendelkező táľsadalmi és
spoľt szeľvezetek,
alapítványok, valamint
spoľtolók támogatásaPĺĺyÁzĺu FnlnÍvÁs

Budapest Főváľos VIII.
keľület

Józsefváľosi onkormá nvzat

,,Spoľt páiyázat,,

Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefváľosi onkormányzatpáůyánatotíľ ki józsefváľosi
székhellyel ľendelkező, tevékenységiiket Józsefuáľosban kifejtő jogi személyiséggel ľendelkező

táľsadalmi és spoľt szeľvezetek, alapítványok ľészéľeo illetőleg Józsefuáľosban ál|andó
bejelentett lakcímmel rendelkező sportolók ľészéľe

Pá"Jyá"zat cé|jaz

A pźůyázat célja, hogy az onkormányzat segítse a sportolni vágyőjózsefuárosiakat, szélesítse
a színvonalas sport progľamok kiná'|atát, taľtalmas szabadidő-eltöltést kínáljon az éľdeklődők
szämára, figyelmet fordíwa az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekľe.

Páiyánattarta|maz

kapcsolatos progľamok, tervek, események megvalósításáľa.

a) programszervezési (programok költségei is: pl: étkeztetés), rendezvényszervezési,
táborszervezési, versenyszeľvezési költségek, ide éľtve a spoľtrendezvénnyel összefüggő
bírói és orvosi ügyeleti díjat;
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;
c) eszközbe szerzés, eszközfelúj ítás;
d) ľendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása;
e) kiadványok, elektronikus és íľott szakmai sajtóanyag előállítása;
f) a máshova benýjtandő pźiyázati önľész;
g) közhasznú vagy érdekképviseleti tevékenységgel összefüggő k<iltségek;

h) mrĺködéssel járó költségek;
i) épület-felúj ítással járó költségek.

3. P áityázól/r kiiľének meghatározásaz

Je|enpá|yźaati kiírás keretében pźt|yźzatot nyújthatnak be az alttbbi feltételeket teljesítők:
. Budapest Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező sportoló nevében az

a szerv ezet, aho l a spoľtoló i gazo|t v er seny zó ; v agy
. azonjogi személy, amely a tevékenységét Budapest Főváľos VIII. kerületben, a kerület

lakossága érdekében fejti ki, vagy
. azon oľszágos vagy ľegionális civil szervezet, melynek székhelye Budapest Főváros VIII.

kerületben van és tevékenysége hatása a kerület lakosairajelentős. További feltétel, hogy a
civil szeľvezet míikodési területe magáha foglalja Budapest Főváros VIII. kerületet, a
Fővárosi Bíróság á|ta| |ega|ább egy éve bejegyzeÍt, regisztrźút tagsága és pontos

tagnyilvántartása van, uz|eti, gazdasági tevékenységet nem folytat, spoľttevékenységet
végzó közosségeket fognak össze, legalább 2014. źlpri|is 15. óta - sporttal kapcsolatban
végzimunkźĄát.

l.



4. Támogatás jellege:

A tźmogatźtsra rendelkezésre á||ő keretösszeg 1.5 millió Ft. Jelen pá|yánati kiírás keretében
elnyerhető támogatás cisszege pźůyázatonként legfeljebb 150.000 Ft. A Pályázó vissza nem
térítendő támogatásban részesĺil.

5. Taľtalmi, foľmai követelmények:

Érvényesen pźůyázni a fe|hívásban megjelölt hatráridőben , a pźiyázati felhíváshoz csatolt pźůytlati
adatlap és nyilatkozat kitöltésével és az arra jogosult źL|ta|i a|áirźIsával lehet. A pźiyźnathoz
részletes költségtervet kell benýjtani. Az adat|aphoz az adat|apon vagy a pźł|yázati felhívásban
megjelölt dokumentumokat, igazo|ásokat' nyilatkozatokat _ amennyiben az a pźiyźnó esetében
értelmezhető - hiánýalanul be kell csatolni. Hiánypótlásrakizárő|ag a pźiytzatok benyrijtásźra
nyitva álló határidőn belül van lehetőség. A nem megfelelő módon vagy nem megfelelő
szerv ezetJ szemé ly által b enýj tott p á|y ázati kére lmek érvénýelenek.

6. Koľlátozások:

. aZ elnyeľt összeg nem használható fel a 2. pontban (Pá|yázat tartalma) felsoľolt célok
elérésén kívül más jellegiĺ kiadásokľa;

. egY pźł|yáző egy pźiyźľ;atot adhat be kivéve azt az esetet, ha a szervezet Budapest
Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rende|kező, a szervęzetné| igazo|t
versenyző sportoló nevében adbe pá|yánatot, ebben az esetben sportolónként adható be
egy-egy pźiyázat.

. nem részesülhet támogatásban az a pźiyáző, akinek koztartozása áll fenn;

. a tudomásszerzéstő| szźmitott két éven belül nem ľészesĺilhet támogatásban az aki:
a) atźmogatásra benýjtottpá|yázati dokumentációjában lényeges kdľülményről, tényről
valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, y agy
b) a támogatást a támogatási szeľződésben megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérően haszná|ta fel, vagy
c) Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatta| kötött támogatási szerződésben váilalt
kĺitelezettségét az onkormányzat írásbeli felszólításában megjelölt hatráľidőig, legkésőbb
je|en pá|y źnat benýjtásáig nem telj esítette.

. az Önkormányzatkote|ezó fe|adatát megállapodás alapján átvá]'|a|ő szerződéses partner
nem nýjthat bepá|yázatot a megállapodás taľgya szeľinti fe|adate||źtźsźra.

7. Előnyben ľészesül aPá.Jyáľ,őz

A pá|yźzatok elbírálása során előnyben részesül az a Páiyázó, amely állami, önkoľmányzati
támogatásban nem ľészesült, nincs szponzoľi szerződése és az önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a Pźiyáző, aki a pźiytnati célokban
megf oga|mazottfeladatokhozönrésztisbiztosít.

Infoľmáció kéľhető:

Novák Imre (Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási ĺJgyosztźiy Humánkapcsolati lľoda)
Bp., VIII. Baross u. 63-67. III' emelęt 323 szoba, telefon: 459-2194, e-mail:
novaki@jozsefuaľos.hu. Ügyfélfogadási ľend: Hétfő: 13.30-l8 óra, Szerda: 8.15-l6.30 óra,

Péntek: 8.15-11.30 óľa

A páiyánat benyúj tásának módja, hiánypótlás :

A teljes pá|yäzati dokumentáciőt magyar nyelven' egy eredeti példányban kell a következő
címre és foľmában eljuttatni:

1082 Budapest, Baľoss u. 63.-67. A borítékon fel kell tĹintetni: ,,Sport páilyázat''

A postáľa adás legkésőbbi időpontja: 2015. május 15.24 őra.

A projekt adatlapja sem formájában, sem tarta|mtlban nem vá|toztatható. A csatolandó
mellékleteket postai úton vagy személyesen papír-alapon kell lezárt borítékban benyújtani'
Amennyiben apźiyázatot személyesen kívánja benýjtani tryy aztzártboritékbanf0|5. május

8.
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15-ig a Budapest Fováros VIII. keľület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal Támpontján (1082

Bp., Baross l. 63.-67. fszt. Hétfó: 8.15-18.00' Kedd: 8.15-16.00, Szerda: 8.15-l6.30'
Cstitörtök: 8. 1 5- 1 6.00, Péntek: 8. 1 5 - 1 3.3 0) van lehetőség benýjtani.

Hiánypótlás: kizárő|ag a pźl|yźaatok benýjtására nyit,'la źú|ő határidőn belül van lehetőség,

azazf0I5. május 15-ig.

10. Infoľm ńciólk az éľtékelésről, éľtesítésľől, szeľződéskötésľől, elszámolásľĺól:

A beérkező pźiyźnatok nyi|vźntartźtsát, formai értékelését Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Humánszolg á|tatási Ugyosztály Humánkapcsolati Iľoĺĺáj a végz,i. A pŕiyá'zatokrĺil a kiíľó legkésőbb

2015. július 15-ig dönt a foľmai és taľtalmi szempontok ťrgyelembevételével. A dtintés ellen
fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a đontésről a döntést k<jvető 10 napon belül éľtesíti a
pá|yźzőt.

A kiíró támogatási szerződést kot a pá|yázati összegben ľészesülő pá|yázőkka|' amelýen
szabźůyozásra kerül atźtmogatźs felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek hatáľidőre

történő aláíľt visszaküldése a támogatás źttlÍa|ásának a feltétele.

A kiíró a támogatások utalását követően a józsefuarosi honlapon (wwwjozsefuaros.hu) _ a

hatályos jogszabályok szerint _ kozzéteszi a Íźtmogatottak jegyzékét az elnyeľt tátmogatási

ö'sszegekkel együtt.

11. Á. pľojekt megvalósítása:

A projekt megvalósításának kezdő hatarideje: apźúyźĺzati kiíľás napja, végső határideje: 2015.

december 31.

A pénztigyi elszámolás végső hataľideje: 2016. februráľ 15.

A pľojekt saját fetelősségľe a támogatálsi szeľződés megkiitése előtt a kiíľás dátumátó|
elkezdhető.

A Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormźnyzatának ,, A Józsefuárosban miĺkĺjdő
önszerveződő közösségek, továbbá mÍĺvészęk és sportolók pźůyźuati támogatásáľő|,, sző|ő 22l20|I'
(tV.12.) szttmű önkormányzati ľendelete apźńyźnati felhívás me|lékletét képezi.

A'pállyázat kiíľója a pľojekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőľzést tar'that, mely soľán a
projekthez kapcso|ódó dokumentumokat is e|lenőľĺzheti.

Budapest, 2015. április .....

Dr. Kocsis Mlźté
polgĺáľmester



3. számú melléklet

Budapest Főváľos YIII.
keľület

Józsefváľosĺ onkoľmá ny zat

PiĺĺyĺzĺľĺFplrĺÍvÁs

Egyházak, egyházi
szervezetek, egyházi
alapítványok támogatása

,,Egyházi pá|yázat,,
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi Onkoľm ányzat páiyázatot íľ ki józsefváľosi

székhellyel ľendelkező, tevékenységůĺket Józsefváľosban kifejtő egyhńzak, egyházi szervezetek,
a|apítványok ľészéľe

1. Pár|yánat cé|jaz

A pźiyźvat elsődleges célja, hogy a Józsefuáľosban működó egyhźaak, egyhźni szervezetek,
a|apitványok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervezo, szociális
e||źtő, kulturális programszervező, valamint az egészségý.gyi, köznevelési, ryeľmek és ifiúsági
feladatokľól való gondoskodásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokľa,
az esé|yegyenlőségľe való t<jrekvést segítő tevékenységekľe és a roma fe|zźtrkőztatäst cé|ző
kezdeményezésekre, i|letve kiemelten hozzájźru| a kerületben ta|źihatő épületállomány
felújításához.

2. Pár|yázattaľtalma:

kapcsolatos pľogramok, teľvek, események megvalósításttra, azza|, hogy az elnyerhető és
elnyert összeg f5 %ó-źLt

vagy ha a maximálisan elnyeľhető támogatási összegnél kevesebb a megpá|yázott összeg,
abban az esetben a megpá|yźlzott összeg f5%-át az a|ábbi célok valamelyikéľe kell
felhasználni:
- táboroztatás
- rendęzvény me gfartása
- kulturális pro gramok szerv ezése, lebonyolítása

a) programszervezési (a programok költségei is: pl. étkeĺetés), rendezvényszervezési,
táborszervezési, veľsenyszervezési kciltségek, ide éľtve a sportľendezvénnyel összeÍi'iggő bírói
és orvosi ügyeleti díjat;
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;
c) eszközbe szerzés, eszközfelúj ítás;
d) ľendszeres testedzési, spoľtolási feltételek biztosítása;
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag e|őá||itása;'
f) a máshova benyújtandő pá|yázati önľész;
g) közhasznű vagy érdekképviseleti tevékenységgel összefüggő költségek;
h) működéssel járó koltségek;
i) épület-felúj ítással jáľó költségek'

3. Pá.Iyázőkkörének meghatáľozása:

Je|en pá|yázati kiírás keretében pá|yázatot nyrijthatnak be az a|ábbi feltételeket teljesítők:
a) józsefuárosi székhellyel rendelkező, tevékenységtiket Józsefuáľosban kifejtő azon
egyházak, melyek tevékenységének hatása a kerület lakosaira jelentős,

b)egyházi,szervezetek,a|apitványok,amelyek:
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3.

ba) egyhźzi közösségeket fognak össze és

bb) létesítő okiľatukban meghatározottak szerint legalább 2014. źtpri|is 1. óta az egyház

kozö s sé gszeľv ezo munkáj át se gítik.

Támogatás je|lege:

A tátmogatźtsra rendelkezésre źil,.ó keretösszeg 6 millió Ft. Jelen pźiytnati kiírás keretében
elnyerhető tźtmogatás összege pźůyázatorként legfeljebb 500.000,- Ft, A Pálryźaó vissza nem
téľítendi5 támogaĹásban ľészestil.

A pá.tryá.zat taľtalmi, foľmai kiivetelményei:

Éľvényesen ptůyámi a felhívásban megjelölt határidőbeĺ, a pźiyázati fe|hivźtshoz csatolt
pźńyź:z;ati adat|ap és nyilatkozat kitoltésével és az afta jogosult źita|i a|źúrźlsával lehet. A
pźiyázathoz részletes költségteret kell benýjtani' Az adat|aphoz az adatlaponvagy apálryáaati
felhívásban megjelölt dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat - amennyiben az a
pźńyázó esetében érte|mezheto _ hiźnýalanul be kell csatolni. Hiánypótlásra kizárő|ag a
páiyázatok benyújtására nyitva źú|őhatfuidőn belül van lehetőség. A nem megfelelő módon
vagy nem megfelelő szervezet/személy által benýjtottpá|yázati kérelmek érvénýelenek.

Koľ|átozások:
. aZ elnyert összeg nem használható fel a 2. pontban (Pźůyázat árta|ma) felsorolt cé|ok

elérésén kívül más jellegű kiadásokľa;
. egY páiyáző egypźiyázatotadhatbe;
o nem ľészesülhet támogatásban az apáůyźnő' akinek kőńartozása áll fenn;
. a tudomásszerzéstő| számított két éven beltil nem részesü|het támogatásban az aki:

a) atźlmogatásra benyújtottpźiyźnati dokumentációjában lényeges köľtilményről, tényľől
valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, Y dE!
b) a támogatást a ĺámogatási szerzódésben megje|ölt céltól részben vagJ egészben
eltérően hasznźita fel, vagy
c) Budapest Józsefuĺárosi onkormányzatta| kotott támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségét az onkormányzat irásbe|i felszólításában megjelö|t hataridőig, legkésőbb
je|en ptiyźzat benýjtásáig nem teljesítette.

. az onkormányzatkote|ezo feladatát megállapodás alapján átvźi|a|ő szerződéses paľtner
nem nyújthat bepá|yánatot a megállapodástáľgya szerinti fe|adate||átźsára:

Előnyben ľészesül a P áiyánő z

A pá|yázatok elbírálása során előnyben részesül az a Pźiyázó, amely önkormányzati
támogatásban nem részesült, nincs szponzori szerzodése és az önkoľmźnyzati feladatokhoz
kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a Ptiyáző, aki a pá|yázati célokban
m e gfo galm azott f e|adatokhoz ĺjn részt i s bi zto s ít.

Infoľmáció kéľhető:

Novák Imrétől (Polgáľmesteri Hivatal Humánszolgźitatási lJgyosztä|y Humánkapcsolati
Iroda) Bp., VIII. Baross u. 63-67. III. emelet 323 szoba, telefon: 459-2194, e-mail:
n-oJ-a-ki'@i9-Zs..e''ftą-ľ-o--q..h'.Ił Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 13.30-18 óra, Szeľda: 8.15-16.30 óra,
Péntek: 8. 1 5-l 1.30 óľa között.

9. A pá.tryá.zat benyrújtásának módja' hĺánypótlás:

A teljes pźiyázati dokumentáciőt magyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következő

címľe és formában eljuttafiri:

1082 Budapest, Baľoss u. 63.-67. A borítékon fel kell tüntetni: ,,Egyhózi pdlyázat,,

A postáľa adás legkésőbbi időpontja: 2015. május 3I.24 őra.

1
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A projekt adat|apja sem foľmájában, sem taľtalmában nem vźůtoztathatő. A csatolandó
mellékleteket postai úton vagy személyesen papíľ-alapon ke|| |ezźtrt borítékban benyrijtani.
Amennyibenapźiyázatot személyesen kívánja benyújtani űgy utzártboritékban2Dlĺ. május
15-ig a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Támpontjan (1082

Bp., Baľoss l,l' 63.-67. fszt. Hétfő: 8.15-18.00, Kedd: 8.15-1ó.00' Szerda: 8.15-16'30'
Csütörtök: 8. 1 5- 1 6.00, Péntek: 8. 1 5- 1 3.3 0) van lehetőség benyujtani.

Hiánypótlás: kizźrőlrag a pźńyázatok benýjtásáta nyina álló határidón belül van lehetőség,

azazf015' május 31-ig.

10. Inform áciőlk az éľtékelésľőlo éľtesÍtésľőI., szerződéskiitésľől' elszámolásľól:

A beérkező pá|yázatok nyl|vántartźtsát, formai éľtékelését Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal
Humĺínszolgźt|tatási Ügyoszály Humánkapcsolati Irodája végzi' A pźiyázatokról a kiíró
legkésőbb 2015. július 15-ig dont a foľmai és tartalmi szempontok ťrgyelembevételével. A
dtintés ellen fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a döntésről a döntést kovető 10 napon belül
értesíti apźiyázőt.

A kiíró támogatási szerződést köt a pályázati összegben részesülő pźiyázőVkal, amelýen
szabźůyozásra kertil a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre
történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának a feltétele.
A kiíró a támogatźsok utalását kovetően a józsefuárosi honlapon (wwwjozsefuaros.hu) _ a
hatályos jogszabályok szeľint _ kozzéteszi a tźlmogatottak jegyzékét az elnyert támogatási
összegekkel eryütt.

11. A projekt megvalósítása:
A pľojekt megvalósításanak kezdő hatĺáľideje: apá|yázati kiíľás napja, végső hataľideje: 2015.
december 31.
A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2016. február 15.

A pľojekt saját felelősségre a támogatálsi szeľződés megkötése előtt a kĺíľás dátumától
elkezdhető.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzatźnak ,, A Józsefuárosban mrĺködő
önszeľveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók páiyázati tźlmogatźĺsárő|,, sző|ő ŻflfDll.
(tV.12.) szźtmű <inkoľmányzati rendelete apá|yázati felhívás mellékletét képezi.

Apá|yázat kiíľója a pľojekt megvalĺósulása alatt helyszíni ellenőľzést tartha| mely soľán a
pľojekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőľizheti.

Budapest, 20l5. április
Dľ. Kocsis Máté

polgáľmester
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4. számű melléklet

Jĺízsefváľos ban műkiidő he|yi
nemzetiségi iinkoľmányzatok
támogatása

Budapest Főváľos VIII.
keľület

Józsefváľosi Önkoľmá nvzat

PÁĺviĺzĺnFELHÍvÁs

,,Nemzetis é gi p ály ánat',
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľmányzatpáiyázatotíľ ki józsefváľosĺ

székhellyel ľendelkező, tevékenységĺiket Józsefváľosban kifejtő he|yi nemzetiségi
önkoľmánvzatok ľészéľe

1. Páiyázat cé|jaz

A pźůyázat elsődleges célja, hogy a Józsefuárosban miiködő nemzetiségi önkormányzatok
támogatáshoz juthassanak, amely segíti további közösségszewező, szociális e||źtó, kulturális
progľamszervező, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyeľmek és ifiúsági feladatokról
való gondoskođásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos progľamokľa' az
esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekľe.

2. Páł|yázlttartalma:

kapcsolatos programok, tervek, események megvalósítasára.

a) jelen pźiyźłzati kiírás 1. pontjában meg]latározott célból kivitelezett hagyományőrzó,
kultuľális, szociális, sport programszervezéssel, rendezvényszervezéssel,
táborszervezéssel, Veľsenyszervezéssel kapcsolatban felmerülő költség, ideértve az
ezekkel összefuggő egyéb költséget (pl.: étkeztetés, szálláskö|tsége);
b) jelen pá|yźzati kiíľás 1. pontjában meghatározott célból kivitelezett hagyomźnyorzó,
kultuľális, szociális, sport pľogľamszeľvezési, ľendezvényszervezési, táborszervezési,
versenyszervezési tevékenységgel összefiiggő utazási költség, szállásköltség, részvételi
dij;
c) a nemzetiség nyelvén megjelenő kiadványok, elektľonikus és íľott szakmai sajtóanyag
előállításahoz szükséges k<iltség;
d) a jelen pźiyázati kiírás 1. pontjában meghatározott céllal összefiiggő ki|si5pá|yźnathoz
benyújtandó pá|yázati önľész, és annak felhasználására fordított kĺiltség;
e) közhasznű v agy érdekképviseleti tevékenységgel összefüggő költség;
f) a nemzetiség kultúrájának megismeľtetését szolgáló gyÍijtemény a|apitásához szükséges
k<iltség;
g) a nemzetiségi nyelv e|sajátításźt segítő programok, ľendezvények, kiadványok, íľott és
szakmai sajtóanyag előállíŁásához szĺikséges költség .

h) a jelen pźiyźnati kiírás l. pontjában meghatźtrozott céllal összefüggő egyéb Budapest
Józsefuárosi onkormányzat és a pźiyáző nemzetiségi önkormányzat között fennálló
megállapodźs részét nem képező eszközbeszerzésre, eszközfe|tjitásľa fordított költség.

3. P áilyánők ktiľének meghatáľozása:

Je|en ptůyázati kiírás keretében pźúyźzatot nyújthatnak be a nemzetiségek jogairő| sző|ó 201|.
évi CLXxx. törvény alapján létľehozott, Józsefuárosban működő nemzetiségi
önkormányzatok. A nemzetiségi önkormányzatok cinállóan és több nemzetiségi tinkormányzat
kĺjzösen megvalósítandó pľogramok, tervek, események megvalósítására is pá|yźzhat,
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4. Támogatás jellege:

A tánrcgatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5.807.000.- Ft. A Pályáző vissza nem térítendő

támogatásban részesül.

q. Ä' pá.lyánat taľtalmi, formai követelményei:
Ervényesen pállyérni a felhívásban megjelölt hatáľidőben, a ptůyźnati felhíváshoz csatolt pá|yázati
adatlap és nyilatkozat kitöltéséve| és az arra jogosult általi a|źúĺásźxa| lehet. A pźiyź.zathoz
részletes költségteľet kell benyújtani. Az adat|aphoz az adat|apon vagy a pĺa|yĺazati felhívásban
megjelolt dokumentumokat, igazo|ásokat, nyilatkozatokat - amennyibeĺ az a pźůyáző esetében
értelmezhető _ hiánýalanul be kell csatolni. Hiánypót|źsra kizárő|ag a pá|yźnatok benýjtására
nyitva álló hatráridőn belül van lehetőség. A nem megfelelő módon Vagy nem megfelelő
szervezetl személy által benýjtott pźůytr;;ati kérelmek érvénýelenek'

6. Koľlátozások:
o az elnyeľt osszeg nem használható fel a 2' pontbaĺ (Pźůyázat taľtalma) felsorolt célok

elérésén kívül más jellegű kiadásokra;
. egy pźiyźnő tjnállóan és más nemzetiségi önkormányzattal kĺjzösen egy-egy pźiyźnatot

adhat be, úgy hogy ugyanaÍTa a támogatási cé|ľa csak 1 pá|yázat adható be;
. nem részesülhet támogatásban azapźiyáző, akinek kóńartozása áll fenn;
o a tudomásszerzéstől szźlmitott két éven belül nem részesülhet támogďásban az aki:.

a) atámogatásra benýjtottpá|yázati dokumentációjában lényeges köľülményről, tényről
valótlan vary hamis adatot szolgáltatott,YdW
b) a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérően hasznźita fel, vagy
c) Budapest Józsefuáľosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségét az onkormányzat irásbe|i felszólításában megjelölthatáridőig, legkésőbb
je|en páIy ázat benýjtásáig nem telj esítette.

. az onkormányzatkote|ező fę|adatáń megállapodás alapján átvźi|a|ő szerződéses paľtner nem
nýjthatbepáiyźľ;atotamegá||apođástárgyaszerintif e|adate||átásźtra;

7. E|őnyben ľészesül az aPáiyázó' amely:
A pá|yázatok elbíľálása soľán előnyben részesü| az a Ptiyáaő, amely źi|ami, onkormźtnyzati
támogatásban nem részesült, nincs szponzorí szerzódése és az <inkormáĺyzati feladatokhoz
kapcsolódó tevékenységet folýat, illetve az a Pźiyáző, aki a pä|yázati célokban
me gfo galma zoÍt fe|adatokhoz ĺjnľé szt i s b izto s ít.

8. Infoľmáció kéľhető:
Rókusfalvy-Bodor Gergely (Polgármesteľi Hivatal Humánszolgźitatźsi Ügyosztály
Humánkapcsolati lľoda) Bp., VIII. Baross u.63-67.III. emelet 323 szoba, telefon: 459-2130,
e-mail: bodorg@jozsefuaros.hu. Ügyfélfogadási ľend: Hétfő: 13.30-18 óra, Szeľda: 8'15-
16.30 őra, Péntek: 8.15-11.30 óľa között.

9. A páiyázatbenyrĺjtásának módjao hiánypótlás:
A teljes pá|yázati dokumentációt magyaľ nyelven, egy eredeti példányban kell a következő
címre és formában eljuttatni:
1082 Budapest, Baľoss v 63.-67. A borítékon fel kell tüntetni: ,JYemzetiségi pdlyózať,

A postáľa adás legkésőbbi ĺdőpontja: 2015. május 15.f4 ćra.
A projekt adat|apja sem foľmájában, sem tarta|mźtban nem változtatható. A csatolandó
mellékleteket postai liton vagy személyesen papír-alapon ke|| |ezáĺt. borítékban benyújtani.
Amennyiben apá|yźvatot személyesen kívánja benýjtani űgy aztzźrtboritékban2Dtí. május
15-ig a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivatal Támpontján (1082
Bp., Baross u. 63'-67' fszt' Hétfő: 8'15-18.00, Kedd: 8.15-16.00' Szeľda: 8.15.l6.30,
Csütĺjľtĺjk: 8. l 5- 1 6.00, Péntek: 8' 1 5- 1 3.3 0) van lehetőség benyíljtani.
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Hiánypótlás: kizárőlag a pá,lyźtzatok benýjtására nyiwa á||ő határidőn belül van lehetőség,

azaz2015. május 15-ig.

10. Infoľm ńciók az értékelésľől, éľtesítésľ ő|, szerződéskötésľőlo elszámolásľól:
A beérkező pźůyźnatok nyi|vźntartźtsát, formai éľtékelését Józsefuárosi Polgáľmestęri Hivatal
Humánszolgźitatäsi Ügyosztály Humánkapcsolati Iľodája végzi. A pá|yźnatokróI a kiíró
legkésőbb 2015. július 15-ig dönt a foľmai és taľtalmi szempontok firyelembevételével. A
dtintés ellen fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a dĺjntésről a döntést követő 10 napon beli'il
éľtesíti apźiyázőt.

A kiíľó támogatási szerzódést kőt a pźůyázati összegben részesiilo pźůyźać:kJrlal, amelyben
szabźiyozźsra keľül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek hatráridőre

történő aláírt visszakiildése a támogatás átutalásának a feltétele.
A kiíró a támogatások utalását követően a józsefuáľosi honlapon (wwwjozsefuaros.hu) _ a
hatályos jogszabályok szerint _ közzéteszi a támogatottak jegyzékét az e|nyert támogatási
összegekkel együtt.

11. A pľojekt megvalósítása:
A projekt megvalósításának kezdő határideje: apályźnati kiírás napja, végső határideje:2015.
decembeľ 31.
A pénztigyi elszámolás végső hatáľideje: 2016. február 15.

A pľojekt saját felelősségľe a támogatási szeľződés megktitése előtt a kiíľás dátumától
elkezdhető.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormźnyzatźnak ,, A Józsefuárosban működő
önszeľveződő közösségek, továbbá művészek és spoľtolók pźiytzati tźtmogatásźtrő|,, sző|ő fŻlfIl|,
(tV.12.) számű önkormányzati rendelete apá|yázati felhívás mellékletét képezi.

A'páiyánat kiíľoja a pľojekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőľzést tarthat., mely soľán a
projekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőľizheti.

Budapest, 2015. április

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
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