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ELŐ TERJESZTÉS 
az Emberi Erőforrás Bizottság  2019.  január  28-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat pályázati felhívás közzétételére civil szervezetek, művészek és sportolók, va-
lamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok  2019.  évi támogatása 
érdekében 

Előterjesztő: Sántha Pétemé alpolgármester 
Készítette: Rókusfalvy-Bodor Gergely Humánszolgáltatási Ügyosztály 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet:  4  db 

Tisztelt Emberi Erőforrás Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  Képviselő-testület megalkotta a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá 
művészek és sportolók pályázati támogatásáról szóló  7/2016.  (III.03.) önkormányzati rendele-
tét (a továbbiakban: Rendelet).  A  Rendelet  2.  §-a értelmében a Képviselő-testület minden 
évben a költségvetésben pályázat útján felhasználható kiemelt, céljellegű költségvetési elői-
rányzatot (a továbbiakban: pályázati alap) különít el, amelyből a kerületünk érdekében tevé-
kenységet végző szervezetek, egyházak, sportegyesületek, nemzetiségi önkormányzatok, il-
letve művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek munkája támogatható. 
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a civil pályázat, egyházi pályázat, sport és nemzetiségi 
pályázat kiírásának tervezete.  A  tervezet a  2018.  évben kiírt pályázatok szempontrendszere 
alapján került elkészítésre.  A  pályázatok beadási határideje  2019.  március  4.  Az elnyert támo-
gatások felhasználási határideje  2019.  december  31.,  kivéve a nemzetiségi pályázatot, ahol a 
felhasználás határideje  2019.  augusztus  31.,  figyelembe véve a  2019.  évi önkormányzati vá-
lasztásokat. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  pályázat kiírásának tervezett dátuma  (2019.  február  4.)  miatt szükséges, hogy a Bizottság 
javaslatát  2019.  január  28.  napi ülésén meghozza. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, hogy a Bizottság javaslatot tegyen a polgármesternek a civil pályázat, egyházi 
pályázat, sport pályázat és nemzetiségi pályázat kiírására, a pályázati kiírás tartalmára.  A  pá-
lyázati kiírások fedezete az önkormányzat költségvetésében  11107-01  működési céltartalékon 
rendelkezésre áll. 
A 2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendeletben a civil pályá-
zatra  5  millió  Ft,  az egyházi pályázatra  5  millió  Ft,  a sport pályázatra  1  millió  Ft,  a nemzetisé-
gi pályázatra  5.807.000,- Ft  keretösszeg került meghatározásra. 
A  pályázati kiírás tervezete szerint a beérkező pályázatok függvényében a költségvetésben 
rendelkezésre álló teljes összeg felhasználásra kerülhet. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Rendelet  4.  §  (1)  bekezdése alapján az Emberi Erőforrás Bizottság javaslatának figyelembe 
vételével a polgármester minden évben két alkalommal, április 15-ig és június 30-ig dönt az 
alábbi pályázatok kiírásáról: 





a) civil pályázat, 
b) egyházi pályázat, 
c) nemzetiségi pályázat, 
d) sport pályázat. 

A  Rendelet  4.  §  (2)  bekezdése szerint a pályázati felhívásokat a Józsefváros újságban és a 
wwvv.jozsefvaros.hu honlapon kell közzétenni.  A  Rendelet  6.  §  (1)  bekezdése alapján az 

egyes pályázati kérelmek támogatásáról — a közösségi célú alapítványi forrás átadása kivéte-
lével — a polgármester dönt az Emberi Erőforrás Bizottság javaslata alapján. Alapítványi for-
rás átadása, továbbá minden olyan támogatás esetén, ahol jogszabály a támogatási döntés át-
ruházását megtiltja, a Képviselő-testület dönt.  A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet  7.  melléklet  2.4.14. 
pontja alapján az Emberi Erőforrás Bizottság figyelemmel kíséri a társadalmi szervezetek, 
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak támogatásával összefüggő feladatok 

ellátását. 

Határozati javaslat 

/2019. (1.28.).  számú Emberi Erőforrás bizottsági határozat: 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 

javasolja a polgármesternek a  2019.  évi civil pályázat, egyházi pályázat, sport pályázat és 
nemzetiségi pályázat kiírását a határozat mellékletei szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  4. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  január  22. 

Sántha Pétemé 
alpolgármester 

KÉSZÍTETTE: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 
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1.  számú melléklet 

ti 
kz_-.Lzitad '24 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelke-

 

ző társadalmi és civil szerve-

 

zetek, alapítványok, valamint 
Budapest  Főváros 

 

művészek támogatása 
VIII. kerület 

   

Józsefvárosi Önkormányzat  

 

„Civil pályázat" 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot ír ki tevékenységüket 
Józsefvárosban kifejtő jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, alapítvá-
nyok, valamint Józsefvárosban állandó bejelentett lakcímmel rendelkező művészek részére 

1.  Pályázat célja: 

A  pályázat célja az egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése; szociális tevékenység, kari-
tatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése); gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; közneve-
Ids;  kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység; művészeti tevékenység; sport, ifjúsági ügyek; 
esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység támogatása, különös tekintettel az idősekkel kap-
csolatos programokra és a roma felzárkóztatást célzó kezdeményezésekre. 

2.  Pályázat tartalma: 

Pályázat nyújtható be az  1.  pontban (Pályázat célja) megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos prog-
ramok, tervek, események megvalósítására. 

Az elszámolható költségek típusai: 
a) programszervezési (programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, táborszerve-

zési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és orvosi 
ügyeleti díjat, 

b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj; 
c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás; 
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása; 
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása; 
f) a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek; 
h) működéssel járó költségek; 
i) épület-felújítással járó költségek. 

3.  Pályázók körének meghatározása: 

Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítők: 

• Budapest  Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező művészeti tevékenységet 
folytató magánszemély vagy 

• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és tá-
mogatásáról szóló  2011.  évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiséggel rendel-
kező társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-
képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet), a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. 
törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, egyesület (ide nem értve a köz-
alapítványt), amennyiben tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a VIII. kerületi lakosság 
érdekében végzik vagy bejegyzett székhelyük a VIII. kerület közigazgatási területén van vagy 
bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a VIII. kerület igazgatási területén szervezeti 
egységgel rendelkezik. 

4.  Támogatás jellege: 

A  támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg  5  millió  Ft. A  Pályázó által megpályázható ma-
ximum összeg a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg. Pályázó vissza nem térítendő  tá-
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mogatásban részesül. Magánszemélyek esetén az elnyert támogatás a hatályos  TB  és SZJA 
törvényben meghatározott járulékokkal és adóval csökkentve kerül kifizetésre. 

5. Tartalmi, formai követelmények: 

Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt pá-
lyázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével és az arra jogosult általi aláírásával lehet.  A  pályá-
zathoz részletes költségtervet kell benyújtani. Az adatlaphoz az adatlapon vagy a pályázati fel-
hívásban megjelölt dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat — amennyiben az a pályá-
zó esetében értelmezhető — hiánytalanul be kell csatolni. Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok 
benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség.  A  nem megfelelő módon vagy nem 
megfelelő szervezet/személy által benyújtott pályázati kérelmek érvénytelenek. 

6.  Korlátozások: 

a. az elnyert összeg nem használható fel a  2.  pontban (Pályázat tartalma) felsorolt célok elérésén 
kívül más jellegű kiadásokra; 

b. egy pályázó jelen pályázatra egy pályázatot adhat be; 
c. nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek köztartozása áll fenn; 
d. a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet támogatásban az aki: 

• a támogatásra benyújtott pályázati dokumentációjában lényeges körülményről, tényről va-
lótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy 

• a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően 
használta fel, vagy 

• Budapest  Józsefvárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalt kötelezett-
ségét nem, vagy nem határidőre teljesítette. 

e. amennyiben a pályázó az Önkormányzat korábbi pályázata alapján támogatásban részesült és 
az elszámolási kötelezettség határideje lejárt, újabb pályázatot akkor nyújthat be,  ha  elszámo-
lását az Önkormányzat elfogadta. 

f. az Önkormányzat kötelező feladatát megállapodás alapján átvállaló szerződéses partner nem 
nyújthat be pályázatot a megállapodás tárgya szerinti feladat ellátására. 

7.  Egyéb feltételek: 

Amennyiben a támogatás állami támogatásnak minősül, a jelen pályázati felhívás alapján 
nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés  107.  és  108.  cikkének a csekély összegű támogatásokra való al-
kalmazásáról szóló,  2013.  december  18-i  1407/2013/EU bizottsági rendelet  (HL  L  352, 2013. 
12.24. 1.0)  (a továbbiakban 14.07/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújta-
ni. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikk  (2)  bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vál-
lalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támo-
gatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a  200.000  eurónak, közúti kereskedelmi 
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a  100.000  eurónak meg-
felelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikkének  (8)  és 
(9)  bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támoga-
tásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló  37/2011. (Ill. 22.) 
Korm. rendelet  35.  §-a alapján kell eljárni.] 

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű 
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, 
akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a 
vonatkozó felső határt.  A  fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély ösz-
szegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. 

Ha  egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyúj-
tott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell be-
tudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással tá-
mogatott tevékenységeket átvállalta. 
Ha  erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük — a szétválás tényleges 
időpontjában érvényes — könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalko-
zások között. 
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Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés  107.  és  108.  cikkének az általános gazdasági érdekű szol-
gáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló,  2012.  április  25-i  360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL  L  114., 2012.4.26., 
8. o.)  megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendelet-
ben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 
csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfele-
lően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikkének 
(2)  bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 

A  csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában 
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támoga-
tással,  ha  a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bi-
zottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozó-
an rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

A  támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  5.  cikkének  (1)  bekezdése figyelembe-
vételével — az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon — 
nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi 
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 
A  támogatott— az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  1.  cikke  (2)  bekezdésének kivételével — a 
támogatást nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  1.  cikkének  (1)  bekezdésé-
ben meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá — az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
3.  cikk  (2)  bekezdésének megfelelően — közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fe-
jében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

Kizárt ágazatok/tevékenységek: 
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban te-
vékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása; 
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások 
támogatása, amennyiben: 
ca)  a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások ál-

 

tal forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ; 
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek tá-
mogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadások-
hoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; 
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás; 
0  a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára 
nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására  [3.  cikk  (2)  bekezdés  2.  albekezdés]. 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c)  pontokban említett ágazatban, valamint az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt 
végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra 
vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni — feltéve, hogy a támo-
gatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja — úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy 
a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevé-
kenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű tá-
mogatásban. 
A  támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő  10  évig meg kell őrizni, és a támoga-
tást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. 

8.  Előnyben részesül a Pályázó: 

A  pályázatok elbírálása során előnyben részesül az a Pályázó, aki állami, önkormányzati tá-
mogatásban nem részesül, nincs szponzori szerződése és az önkormányzati feladatokhoz kap-
csolódó tevékenységet folytat, illetve az a Pályázó, aki a pályázati célokban megfogalmazott 
feladatokhoz önrészt is biztosít. 
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9. Információ kérhető: 

Rókusfalvy-Bodor Gergely (Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humán-
kapcsolati Iroda)  Bp.,  VIII. Baross  u. 63-67.  III. emelet  323  szoba, telefon:  459-2130, e-mail: 
bodorg@jozsefvaros.hu.  Ügyfélfogadási rend: Hétfő:  13.30-18.00  óra, Szerda:  8.15-16.30 
óra, Péntek:  8.15-11.30  óra 

10. A  pályázat benyújtásának módja, hiánypótlás: 

A  teljes pályázati dokumentációt magyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következő 
címre és foiniában személyesen kell eljuttatni: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Támpont  1082 Bp.,  Baross 
u. 63.-67.  fszt. Hétfő:  8.15-18.00,  Kedd:  8.15-16.00,  Szerda:  8.15-16.30,  Csütörtök:  8.15-
16.00,  Péntek:  8.15-13.30. A  borítékon fel kell tüntetni: „Civil pályázat" 

A  postára adás legkésőbbi időpontja:  2019.  március  4. 
A  személyes beadás legkésőbbi időpontja:  2019.  március  4. 12.00  óra. 

A  projekt adatlapja sem formájában, sem tartalmában nem változtatható.  A  pályázat személyes 
benyújtása esetén, a csatolandó mellékleteket papíralapon kell lezárt borítékban benyújtani. 

A  pályázati dokumentáció felbontására a benyújtásra biztosított határidő alatt folyamatosan, a 
pályázati dokumentáció beérkezésének napján kerül sor. 

Hiánypótlás: Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül 
van lehetőség. Hiányosan benyújtott pályázat esetén a pályázat beérkezését követő  2  munka-
napon belül elektronikus levélben hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre.  A  hiánypótlási felhí-
vás határideje  5  munkanap,  de  legkésőbb  2019.  március  4. A 2019.  február  28.  napját követő-
en beérkezett pályázatok esetében hiánypótlási felhívás megküldésére nem kerül sor. 

11. Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről, elszámolásról: 

A  beérkező pályázatok nyilvántartását, formai értékelését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodája végzi.  A  pályázatokról a kiíró leg-
később a benyújtási határidőt követő  30  napon belül dönt a formai és tartalmi szempontok fi-
gyelembevételével.  A  döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.  A  kiíró a döntésről a döntést 
követő  10  napon belül értesíti a pályázót.  A  pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat elbí-
rálási határidejének meghosszabbítására. 

A  kiíró támogatási szerződést köt a pályázati összegben részesülő pályázókkal, amelyben sza-
bályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre 
történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának a feltétele. 

A  kiíró a támogatások utalását követően a józsefvárosi honlapon (www.jozsefvaros.hu) — a ha-
tályos jogszabályok szerint — közzéteszi a támogatottak jegyzékét az elnyert támogatási össze-
gekkel együtt. 

12. A  projekt megvalósítása: 

A  projekt megvalósításának kezdő napja: a pályázati kiírás napja, végső határideje:  2019.  de-
cember  31. 

A  pénzügyi elszámolás végső határideje:  2020.  február  15. 

A  projekt saját felelősségre a támogatási szerződés megkötése előtt a kiírás dátumától el-
kezdhető. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának,,  A  Józsefvárosban működő ön-
szerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásáról" szóló  7/2016. 
(III.03.) önkormányzati rendelete a pályázati felhívás mellékletét képezi. 

A  pályázat kiírója a projekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőrzést tarthat, mely során a 
projekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőrizheti. 

Budapest, 2019.  február  4. 

+ 
dr. Sára Botond 

polgármester 
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k 

   

1, 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelke-

 

ző társadalmi és sport szerve-

 

zetek, alapítványok, valamint 
Budapest  Főváros 

 

sportolók támogatása 
VIII. kerület 

  

Józsefvárosi Önkormányzat  

  

„Sport  pályázat" 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot ír ki tevékenységüket Jó-
zsefvárosban kifejtő jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és sport szervezetek, alapítványok, 
valamint Józsefvárosban állandó bejelentett lakcímmel rendelkező igazolt sportolók részére 

1.  Pályázat célja: 

A  pályázat célja, hogy az Önkormányzat segítse a sportolni vágyó józsefvárosiakat, szélesítse 
a színvonalas sport programok kínálatát, tartalmas szabadidő-eltöltést kínáljon az érdeklődők 
számára, figyelmet fordítva az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekre. 

2.  Pályázat tartalma: 

Pályázat nyújtható be az I. pontban (Pályázat célja) megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos 
programok, tervek, események megvalósítására. 

Az elszámolható költségek típusai: 
a) programszervezési (programok költségei is: pl: étkeztetés), rendezvényszervezési, tábor-
szervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és 
orvosi ügyeleti díjat; 
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj; 
c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás; 
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása; 
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása; 
t) a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek; 
h) működéssel járó költségek; 
i) épület-felújítással járó költségek. 

3.  Pályázók körének meghatározása: 

Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítők: 

• Budapest  Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező sportoló nevében a 
szervezet, ahol a sportoló igazolt versenyző; vagy 

• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló  2011.  évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiséggel 
rendelkező társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói 
érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet), a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013.  évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, egyesület (ide 
nem értve a közalapítványt), amennyiben tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a 
VIII. kerületi lakosság érdekében végzik vagy bejegyzett székhelyük a VIII. kerület köz-
igazgatási területén van vagy bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a VIII. kerü-
let igazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik. 
a Sportról szóló  2004.  évi I. törvény  15.  § (I) bekezdésében meghatározott sportszervezet. 

4.  Támogatás jellege: 

A  támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg  1  millió  Ft. A  Pályázó által megpályázható ma-
ximum

 

összeg a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg.  A  Pályázó vissza nem térítendő i 
támogatásban részesül. 
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5.  Tartalmi, formai követelmények: 

Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt pá-
lyázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével és az arra jogosult általi aláírásával lehet.  A  pályá-
zathoz részletes költségtervet kell benyújtani. Az adatlaphoz az adatlapon vagy a pályázati fel-
hívásban megjelölt dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat — amennyiben az a pályá-
zó esetében értelmezhető — hiánytalanul be kell csatolni. Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok 
benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség.  A  nem megfelelő módon vagy nem 
megfelelő szervezet/személy által benyújtott pályázati kérelmek érvénytelenek. 

6.  Korlátozások: 

a. az elnyert összeg nem használható fel a  2.  pontban (Pályázat tartalma) felsorolt célok elérésén 
kívül más jellegű kiadásokra; 

b. egy pályázó jelen pályázatra egy pályázatot adhat be, kivéve azt az esetet,  ha  a szervezet  Bu-
dapest  Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező, a szervezetnél igazolt ver-
senyző sportoló nevében  ad  be pályázatot, ebben az esetben sportolónként adható be egy-egy 
pályázat. 

c. nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek köztartozása áll fenn; 
d. a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet támogatásban az aki: 

• a támogatásra benyújtott pályázati dokumentációjában lényeges körülményről, tényről va-
lótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy 

• a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően 
használta fel, vagy 

• Budapest  Józsefvárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalt kötele-
zettségét nem, vagy nem határidőre teljesítette. 

e. amennyiben a pályázó az Önkormányzat korábbi pályázata alapján támogatásban részesült és 
az elszámolási kötelezettség határideje lejárt, újabb pályázatot akkor nyújthat be,  ha  elszámo-
lását az Önkormányzat elfogadta. 

f. az Önkormányzat kötelező feladatát megállapodás alapján átvállaló szerződéses partner nem 
nyújthat be pályázatot a megállapodás tárgya szerinti feladatellátására. 

7.  Egyéb feltételek: 

Amennyiben a támogatás állami támogatásnak minősül, a jelen pályázati felhívás alapján 
nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés  107.  és  108.  cikkének a csekély összegű támogatásokra való al-
kalmazásáról szóló,  2013.  december  18-i  1407/2013/EU bizottsági rendelet  (HL  L  352, 2013. 
12.24. 1.o)  (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújta-
ni. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikk  (2)  bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vál-
lalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támo-
gatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a  200.000  eurónak, közúti kereskedelmi 
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a  100.000  eurónak meg-
felelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikkének  (8)  és 
(9)  bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támoga-
tásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló  37/2011.  (III.  22.) 
Korm. rendelet  35.  §-a alapján kell eljárni.] 

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű 
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, 
akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a 
vonatkozó felső határt.  A  fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély ösz-
szegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. 

.4et. 

Ha  egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyúj-
tott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell be-
tudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással tá-
mogatott tevékenységeket átvállalta.  Ha  erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást sa-
ját tőkéjük — a szétválás tényleges időpontjában érvényes — könyv szerinti értéke alapján ará-
nyosan el kell osztani az új vállalkozások között. 
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Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés  107.  és  108.  cikkének az általános gazdasági érdekű szol-
gáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló,  2012.  április  25-i  360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL  L  114., 2012.4.26., 
8. o.)  megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendelet-
ben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 
csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfele-
lően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikkének 
(2)  bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 

A  csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában 
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támoga-
tással,  ha  a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bi-
zottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozó-
an rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

A  támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  5.  cikkének  (1)  bekezdése figyelembe-
vételével — az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon — 
nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi 
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 

A  támogatott— az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  1.  cikke  (2)  bekezdésének kivételével — a 
támogatást nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  1.  cikkének  (1)  bekezdésé-
ben meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá — az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
3.  cikk  (2)  bekezdésének megfelelően — közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fe-
jében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

Kizárt ágazatok/tevékenységek: 
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban te-
vékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása; 
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások 
támogatása, amennyiben: 
ca)  a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások ál-

 

tal forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ; 
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek tá-
mogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadások-
hoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; 
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás; 
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára 
nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására  [3.  cikk  (2)  bekezdés  2.  albekezdés]. 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c)  pontokban említett ágazatban, valamint az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt 
végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra 
vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni — feltéve, hogy a támo-
gatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja — úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy 
a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevé-
kenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű tá-
mogatásban. 
A  támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő  10  évig meg kell őrizni, és a támoga-
tást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. 

8.  Előnyben részesül a Pályázó: 

A  pályázatok elbírálása során előnyben részesül az a Pályázó, aki állami, önkormányzati tá-
mogatásban nem részesült, nincs szponzori szerződése és az önkormányzati feladatokhoz kap-
csolódó tevékenységet folytat, illetve az a Pályázó, aki a pályázati célokban megfogalmazott 
feladatokhoz önrészt is biztosít. 
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9. Információ kérhető: 

dr. Maracskó  Brigitta  (Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsola-
ti Iroda)  Bp.,  VIII. Baross  u. 63-67.  III. emelet  323  szoba, telefon:  459-2194, e-mail: 
maracskob@jozsefvaros.hu.  Ügyfélfogadási rend: Hétfő:  13.30-18.00  óra, Szerda:  8.15-16.30 
óra, Péntek:  8.15-11.30  óra 

10. A  pályázat benyújtásának módja, hiánypótlás: 

A  teljes pályázati dokumentációt magyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következő 
címre és formában személyesen eljuttatni: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Támpont  1082 Bp.,  Baross 
u. 63.-67.  fszt. Hétfő:  8.15-18.00,  Kedd:  8.15-16.00,  Szerda:  8.15-16.30,  Csütörtök:  8.15-
16.00,  Péntek:  8.15-13.30. A  borítékon fel kell tüntetni:  „Sport  pályázat" 

A  postára adás legkésőbbi időpontja:  2019.  március  4. 
A  személyes beadás legkésőbbi időpontja:  2019.  március  4. 12.00  óra. 

A  projekt adatlapja sem formájában, sem tartalmában nem változtatható.  A  pályázat személyes 
benyújtása esetén, a csatolandó mellékleteket papíralapon kell lezárt borítékban benyújtani.  A 
pályázati dokumentáció felbontására a benyújtásra biztosított határidő alatt folyamatosan, a 
pályázati dokumentáció beérkezésének napján kerül sor. 

Hiánypótlás: Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül 
van lehetőség. Hiányosan benyújtott pályázat esetén a pályázat beérkezését követő  2  munka-
napon belül elektronikus levélben hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre.  A  hiánypótlási felhí-
vás határideje  5  munkanap,  de  legkésőbb  2019.  március  4. A 2019.  február  28.  napját követő-
en beérkezett pályázatok esetében hiánypótlási felhívás megküldésére nem kerül sor. 

11. Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről, elszámolásról: 

A  beérkező pályázatok nyilvántartását, formai értékelését Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodája végzi.  A  pályázatokról a kiíró legké-
sőbb a benyújtási határidőt követő  30  napon belül dönt a formai és tartalmi szempontok figye-
lembevételével.  A  döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.  A  kiíró a döntésről a döntést kö-
vető  10  napon belül értesíti a pályázót.  A  pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat elbírálá-
si határidejének meg-hosszabbítására. 

A  kiíró támogatási szerződést köt a pályázati összegben részesülő pályázókkal, amelyben sza-
bályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre 
történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának a feltétele.  A  kiíró a támogatások utalását 
követően a józsefvárosi honlapon (www,jozsefvaros.hu) — a hatályos jogszabályok szerint — 
közzéteszi a támogatottak jegyzékét az elnyert támogatási összegekkel együtt. 

12. A  projekt megvalósítása: 

A  projekt megvalósításának kezdő határideje: a pályázati kiírás napja, végső határideje:  2019. 
december  31. 

A  pénzügyi elszámolás végső határideje:  2020.  február  15. 

A  projekt saját felelősségre a támogatási szerződés megkötése előtt a kiírás dátumától el-
kezdhető. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának  „A  Józsefvárosban működő ön-
szerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásáról" szóló  7/2016. 
(III.03.) önkormányzati rendelete a pályázati felhívás mellékletét képezi. 

A  pályázat kiírója a projekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőrzést tarthat, mely során a 
projekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőrizheti. 

Budapest, 2019.  február  4. 

dr. Sára Botond 
polgármester 
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3.  számú melléklet 

e PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Egyházak, egyházi szerveze-

 

tek, egyházi alapítványok 
Budapest  Főváros 

 

támogatása 
VIII. kerület 

   

Józsefvárosi Önkormányzat  

 

„Egyházi pályázat" 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot ír ki tevékenységüket 

Józsefvárosban kifejtő egyházak, egyházi szervezetek, alapítványok részére 

Pályázat célja: 

A  pályázat elsődleges célja, hogy a Józsefvárosban működő egyházak, egyházi szervezetek, 
alapítványok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervező, szociális ellá-
tó, kulturális programszervező, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyennek és ifjúsági fe-
ladatokról való gondoskodásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokra, 
az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekre és a roma felzárkóztatást célzó 
kezdeményezésekre, illetve kiemelten hozzájárul a kerületben található épületállomány felújí-
tásához. 

2.  Pályázat tartalma: 

Pályázat nyújtható be az  1.  pontban (Pályázat célja) megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos 
programok, tervek, események megvalósítására azzal, hogy az elnyerhető és elnyert összeg  25 
%-át, vagy  ha  a maximálisan elnyerhető támogatási összegnél kevesebb a megpályázott ösz-
szeg, abban az esetben a megpályázott összeg 25%-át az alábbi célok valamelyikére kell fel-
használni: 

- táboroztatás 
- rendezvény megtartása 
- kulturális programok szervezése, lebonyolítása 

Az elszámolható költségek típusai: 
a) programszervezési (a programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, tábor-
szervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és 
orvosi ügyeleti díjat; 
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj; 
c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás; 
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása; 
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása; 
0  a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek; 
h) működéssel járó költségek; 
i) épület-felújítással járó költségek. 

3.  Pályázók körének meghatározása: 
Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítők: 

• a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló  2011.  évi CCVI. törvény rendelkezései alapján 
egyháznak minősülő szervezetek, vagy 
a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bí-
ró alapítvány, egyesület (ide nem értve a közalapítványt), amennyiben tevékenységüket kizá-
rólag vagy elsősorban a VIII. kerületi lakosság érdekében végzik vagy bejegyzett székhelyük a 
VIII. kerület közigazgatási területén van vagy bejegyzett országos vagy regionális szervezetük 
a VIII. kerület igazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik. 

4.  Támogatás jellege: 
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A  támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg  5  millió  Ft. A  Pályázó által megpályázható ma-
ximum összeg a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg.  A  Pályázó vissza nem térítendő 
támogatásban részesül. 

5. A  pályázat tartalmi, formai követelményei: 
Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt pá-
lyázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével és az arra jogosult általi aláírásával lehet.  A  pályá-
zathoz részletes költségtervet kell benyújtani. Az adatlaphoz az adatlapon vagy a pályázati fel-
hívásban megjelölt dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat — amennyiben az a pályá-
zó esetében értelmezhető — hiánytalanul be kell csatolni. Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok 
benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség.  A  nem megfelelő módon vagy nem 
megfelelő szervezet/személy által benyújtott pályázati kérelmek érvénytelenek. 

6.  Korlátozások: 
a. az elnyert összeg nem használható fel a  2.  pontban (Pályázat tartalma) felsorolt célok eléré-

sén kívül más jellegű kiadásokra; 
b. egy pályázó jelen pályázatra egy pályázatot adhat be; 
c. nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek köztartozása áll fenn; 
d. a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet támogatásban az aki: 

• a támogatásra benyújtott pályázati dokumentációjában lényeges körülményről, tényről 
valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy 

• a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően 
használta fel, vagy 

• Budapest  Józsefvárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalt kötele-
zettségét nem, vagy nem határidőre teljesítette. 

e. amennyiben a pályázó az Önkoimányzat korábbi pályázata alapján támogatásban részesült 
és az elszámolási kötelezettség határideje lejárt, újabb pályázatot akkor nyújthat be,  ha  el-
számolását az Önkormányzat elfogadta. 

f. az Önkormányzat kötelező feladatát megállapodás alapján átvállaló szerződéses partner 
nem nyújthat be pályázatot a megállapodás tárgya szerinti feladatellátására; 

7.  Egyéb feltételek: 
Amennyiben a támogatás állami támogatásnak minősül, a jelen pályázati felhívás alapján 
nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés  107.  és  108.  cikkének a csekély összegű támogatásokra való al-
kalmazásáról szóló,  2013.  december  18-i  1407/2013/EU bizottsági rendelet  (HL  L  352, 2013. 
12.24. 1.0)  (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújta-
ni. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikk  (2)  bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vál-
lalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támo-
gatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a  200.000  eurónak, közúti kereskedelmi 
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a  100.000  eurónak meg-
felelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikkének  (8)  és 
(9)  bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támoga-
tásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló  37/2011.  (III.  22.) 
Korm. rendelet  35.  §-a alapján kell eljárni.] 

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű 
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, 
akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a 
vonatkozó felső határt.  A  fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély ösz-
szegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. 

Ha  egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyúj-
tott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell be-
tudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással tá-
mogatott tevékenységeket átvállalta.  Ha  erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást sa-
ját tőkéjük — a szétválás tényleges időpontjában érvényes — könyv szerinti értéke alapján ará-
nyosan el kell osztani az új vállalkozások között. 
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Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés  107.  és  108.  cikkének az általános gazdasági érdekű szol-
gáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló,  2012.  április  25-i  360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL  L  114., 2012.4.26., 
8. o.)  megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendelet-
ben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 
csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfele-
lően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikkének 
(2)  bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 

A  csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában 
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támoga-
tással,  ha  a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bi-
zottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozó-
an rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

A  támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  5.  cikkének  (1)  bekezdése figyelembe-
vételével — az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon — 
nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi 
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 

A  támogatott— az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  1.  cikke  (2)  bekezdésének kivételével — a 
támogatást nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  1.  cikkének  (1)  bekezdésé-
ben meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá — az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
3.  cikk  (2)  bekezdésének megfelelően — közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fe-
jében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

Kizárt ágazatok/tevékenységek: 
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban te-
vékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása; 
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások 
támogatása, amennyiben: 
ca)  a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások ál-

 

tal forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ; 
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek tá-
mogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadások-
hoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; 
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás; 
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára 
nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására  [3.  cikk  (2)  bekezdés  2.  albekezdés]. 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c)  pontokban említett ágazatban, valamint az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt 
végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra 
vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni — feltéve, hogy a támo-
gatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja — úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy 
a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevé-
kenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű tá-
mogatásban. 

A  támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő  10  évig meg kell őrizni, és a támoga-
tást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. 

8.  Előnyben részesül a Pályázó: 
A  pályázatok elbírálása során előnyben részesül az a Pályázó, aki önkormányzati támogatás-

 

ban nem részesült, nincs szponzori szerződése és az önkormányzati feladatokhoz kapcso  ódó 



tevékenységet folytat, illetve az a Pályázó, aki a pályázati célokban megfogalmazott felada-
tokhoz önrészt is biztosít. 

9. Információ kérhető: 
dr. Maracskó  Brigitta  (Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsola-
ti Iroda)  Bp.,  VIII. Baross  u. 63-67.  III. emelet  323  szoba, telefon:  459-2194, e-mail: 
maracskobej ozsefvaro s.hu  Ügyfélfogadási rend: Hétfő:  13.30-18.00  óra, Szerda:  8.15-16.30 
óra, Péntek:  8.15-11.30  óra között. 

10. A  pályázat benyújtásának módja, hiánypótlás: 
A  teljes pályázati dokumentációt magyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következő 
címre és formában személyesen kell eljuttatni: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Támpont  1082 Bp.,  Baross 
u. 63.-67.  fszt. Hétfő:  8.15-18.00,  Kedd:  8.15-16.00,  Szerda:  8.15-16.30,  Csütörtök:  8.15-
16.00,  Péntek:  8.15-13.30. A  borítékon fel kell tüntetni: „Egyházi pályázat" 

A  postára adás legkésőbbi időpontja:  2019.  március  4. 
A  személyes beadás legkésőbbi időpontja:  2019.  március  4. 12.00  óra. 

A  projekt adatlapja sem formájában, sem tartalmában nem változtatható.  A  pályázat személyes 
benyújtása esetén, a csatolandó mellékleteket papíralapon kell lezárt borítékban benyújtani.  A 
pályázati dokumentáció felbontására a benyújtásra biztosított határidő alatt folyamatosan, a 
pályázati dokumentáció beérkezésének napján kerül sor. 

Hiánypótlás: Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül 
van lehetőség. Hiányosan benyújtott pályázat esetén a pályázat beérkezését követő  2  munka-
napon belül elektronikus levélben hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre.  A  hiánypótlási felhí-
vás határideje  5  munkanap,  de  legkésőbb  2019.  március  4. A 2019.  február  28.  napját követő-
en beérkezett pályázatok esetében hiánypótlási felhívás megküldésére nem kerül sor. 

11. Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről, elszámolásról: 
A  beérkező pályázatok nyilvántartását, formai értékelését Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodája végzi.  A  pályázatokról a kiíró legké-
sőbb a benyújtási határidőt követő  30  napon belül dönt a formai és tartalmi szempontok figye-
lembevételével.  A  döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.  A  kiíró a döntésrő l a döntést kö-
vető  10  napon belül értesíti a pályázót.  A  pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat elbírálá-
si határidejének meg-hosszabbítására. 

A  kiíró támogatási szerződést köt a pályázati összegben részesülő pályázókkal, amelyben sza-
bályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre 
történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának a feltétele. 
A  kiíró a támogatások utalását követően a józsefvárosi honlapon (www.jozsefvaros.hu) — a ha-
tályos jogszabályok szerint — közzéteszi a támogatottak jegyzékét az elnyert támogatási össze-
gekkel együtt. 

12. A  projekt megvalósítása: 
A  projekt megvalósításának kezdő határideje: a pályázati kiírás napja, végső határideje:  2019. 
december  31. 
A  pénzügyi elszámolás végső határideje:  2020.  február  15. 

A  projekt saját felelősségre a támogatási szerződés megkötése előtt a kiírás dátumától 
elkezdhető. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának „  A  Józsefvárosban működő ön-
szerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásáról" szóló  7/2016. 

önkormányzati rendelete a pályázati felhívás mellékletét képezi. 

A  pályázat kiírója a projekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőrzést tarthat, mely során a 
projekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőrizheti. 

Budapest, 2019.  február  4. 
dr. Sára Botond 

polgármester 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Józsefvárosban működő helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 

Budapest  Főváros 

 

támogatása 
VIII. kerület 

   

Józsefvárosi Önkormányzat  

 

„Nemzetiségi pályázat" 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot ír ki Józsefvárosban 

működő helyi nemzetiségi önkormányzatok részére 

Pályázat célja: 
A  pályázat elsődleges célja, hogy a Józsefvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok tá-
mogatáshoz juthassanak, amely segíti további közösségszervező, szociális ellátó, kulturális 
programszervező, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifjúsági feladatokról va-
ló gondoskodásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokra, a hagyomány-
őrző és az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekre, valamint a nemzetiségek 
jogairól szóló  2011.  évi CLXXIX. törvény alapján kötelező és önként vállalt feladataira. 

2.  Pályázat tartalma: 
Pályázat nyújtható be az  1.  pontban (Pályázat célja) megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos 
programok, tervek, események megvalósítására. 

Az elszámolható költségek típusai: 
a) program költségei: programszervezési, rendezvényszervezési, táborszervezési, verseny-

szervezési költségek, ezek bonyolítási költségei, programokhoz kapcsolódó egyéb költsé-
gek pl. biztosítási, benevezési díj, pályázati díj; utazási költség, szállásköltség, részvételi 
díj; 

b) programokhoz kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzés; 
c) reprezentációs költségek, valamint a hozzá kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettsé-

gek; 
d) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása; 
e) a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
0  a jelen pályázati kiírás  1.  pontjában meghatározott céllal összefüggő egyéb  Budapest  Jó-

zsefvárosi Önkormányzat és a Pályázó között fennálló megállapodás részét nem képező 
eszközbeszerzésre, eszközfelújításra fordított költség. 

. Pályázók körének meghatározása: 
Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak be a nemzetiségek jogairól szóló  2011. 
évi CLXXIX. törvény alapján létrehozott, Józsefvárosban működő helyi nemzetiségi önkor-
mányzatok.  A  nemzetiségi önkormányzatok önállóan és több nemzetiségi önkormányzattal 
közösen megvalósítandó programok, tervek, események megvalósítására is pályázhatnak. 

4. Támogatás jellege: 
A  támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg  5.807.000.- Ft. A  Pályázó által megpályázható 
maximum összeg a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg.  A  Pályázó vissza nem téríten-
dő támogatásban részesül. 

5. A  pályázat tartalmi, formai követelményei: 
Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt pá-
lyázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével és az arra jogosult általi aláírásával lehet.  A  pályá-
zathoz részletes költségteret kell benyújtani. Az adatlaphoz az adatlapon vagy a pályázati fel-
hívásban megjelölt dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat — amennyiben az a pályá-
zó esetében értelmezhető — hiánytalanul be kell csatolni. 
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Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség.  A 
nem megfelelő módon vagy nem megfelelő szervezet/személy által benyújtott pályázati ké-
relmek érvénytelenek. 

6.  Korlátozások: 
a. az elnyert összeg nem használható fel a  2.  pontban (Pályázat tartalma) felsorolt célok elérésén 

kívül más jellegű kiadásokra; 
b. egy pályázó önállóan és más nemzetiségi önkormányzattal közösen egy-egy pályázatot adhat 

be, úgy hogy ugyanarra a támogatási célra csak  1  pályázat adható be; 
c. nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek köztartozása áll fenn; 
d. a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet támogatásban az aki: 

• a támogatásra benyújtott pályázati dokumentációjában lényeges körülményről, tényről va-
lótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy 

• a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően 
használta fel, vagy 

• Budapest  Józsefvárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalt kötelezett-
ségét nem, vagy nem határidőre teljesítette. 

e. amennyiben a pályázó az Önkormányzat korábbi pályázata alapján támogatásban részesült és 
az elszámolási kötelezettség határideje lejárt, újabb pályázatot akkor nyújthat be,  ha  elszámo-
lását az Önkormányzat elfogadta. 

7.  Egyéb feltételek: 
Amennyiben a támogatás állami támogatásnak minősül, a jelen pályázati felhívás alapján 
nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés  107.  és  108.  cikkének a csekély összegű támogatásokra való al-
kalmazásáról szóló,  2013.  december  18-i  1407/2013/EU bizottsági rendelet  (HL  L  352, 2013. 
12.24. 1.0)  (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújta-
ni. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikk  (2)  bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vál-
lalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támo-
gatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a  200.000  eurónak, közúti kereskedelmi 
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a  100.000  eurónak meg-
felelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikkének  (8)  és 
(9)  bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támoga-
tásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló  37/2011.  (III.  22.) 
Korm. rendelet  35.  §-a alapján kell eljárni.] 

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű 
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, 
akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a 
vonatkozó felső határt.  A  fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély ösz-
szegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. 
Ha  egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyúj-
tott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell be-
tudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással tá-
mogatott tevékenységeket átvállalta.  Ha  erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást sa-
ját tőkéjük — a szétválás tényleges időpontjában érvényes — könyv szerinti értéke alapján ará-
nyosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés  107.  és  108.  cikkének az általános gazdasági érdekű szol-
gáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló,  2012.  április  25-i  360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL  L  114., 2012.4.26., 
8. o.)  megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendelet-
ben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 
csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfele-
lően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikkének 
(2)  bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 
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A  csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában 
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támoga-
tással,  ha  a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bi-
zottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozó-
an rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

A  támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  5.  cikkének (I) bekezdése figyelembe-
vételével — az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon — 
nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi 
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 
A  támogatott— az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  1.  cikke  (2)  bekezdésének kivételével — a 
támogatást nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  1.  cikkének  (1)  bekezdésé-
ben meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá — az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
3.  cikk  (2)  bekezdésének megfelelően — közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fe-
jében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

Kizárt ágazatok/tevékenységek: 
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban te-
vékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása; 
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások 
támogatása, amennyiben: 
ca)  a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások ál-

 

tal forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ; 
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek tá-
mogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadások-
hoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; 
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás; 
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára 
nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására  [3.  cikk  (2)  bekezdés  2.  albekezdés]. 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c)  pontokban említett ágazatban, valamint az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt 
végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra 
vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni — feltéve, hogy a támo-
gatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja — úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy 
a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevé-
kenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű tá-
mogatásban. 

A  támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő  10  évig meg kell őrizni, és a támoga-
tást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. 

8. Előnyben részesül az a Pályázó, amely: 
A  pályázatok elbírálása során előnyben részesül az a Pályázó, aki a pályázati célokban megfo-

 

galmazott feladatokhoz önrészt is biztosít. 

9. Információ kérhető: 
Rókusfalvy-Bodor Gergely (Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humán-
kapcsolati Iroda)  Bp.,  VIII. Baross  u. 63-67.  III. emelet  325.  szoba, telefon:  459-2130, e-mail: 
bodorg@jozsefvaros.hu. Ügyfélfogadási rend: Hétfő:  13.30-18.00  óra, Szerda:  8.15-16.30 
óra, Péntek:  8.15-11.30  óra között. 

10. A  pályázat benyújtásának módja, hiánypótlás: 
A  teljes pályázati dokumentációt magyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következő 
címre és formában személyesen kell eljuttatni: 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Támpont  1082 Bp.,  Baross 
u. 63.-67.  fszt. Hétfő:  8.15-18.00,  Kedd:  8.15-16.00,  Szerda:  8.15-16.30,  Csütörtök:  8.15-
16.00,  Péntek:  8.15-13.30. A  borítékon fel kell tüntetni: „Nemzetiségi pályázat" 

A  postára adás legkésőbbi időpontja:  2019.  március  4. 
A  személyes beadás legkésőbbi időpontja:  2019.  március  4. 12.00  óra. 

A  projekt adatlapja sem formájában, sem tartalmában nem változtatható.  A  pályázat személyes 
benyújtása esetén, a csatolandó mellékleteket papíralapon kell lezárt borítékban benyújtani. 

A  pályázati dokumentáció felbontására a benyújtásra biztosított határidő alatt folyamatosan, a 
pályázati dokumentáció beérkezésének napján kerül sor. 

Hiánypótlás: Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül 
van lehetőség. Hiányosan benyújtott pályázat esetén a pályázat beérkezését követő  2  munka-
napon belül elektronikus levélben hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre.  A  hiánypótlási felhí-
vás határideje  5  munkanap,  de  legkésőbb  2019.  március  4. A 2019.  február  28.  napját követő-
en beérkezett pályázatok esetében hiánypótlási felhívás megküldésére nem kerül sor. 

11. Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről, elszámolásról: 
A  beérkező pályázatok nyilvántartását, formai értékelését Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodája végzi.  A  pályázatokról a kiíró legké-
sőbb a benyújtási határidőt követő  30  napon belül dönt a formai és tartalmi szempontok figye-
lembevételével.  A  döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.  A  kiíró a döntésről a döntést kö-
vető  10  napon belül értesíti a pályázót.  A  pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat elbírálá-
si határidejének meghosszabbítására. 

A  kiíró támogatási szerződést köt a pályázati összegben részesülő pályázókkal, amelyben sza-
bályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre 
történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának a feltétele. 
A  kiíró a támogatások utalását követően a józsefvárosi honlapon (www.jozsefvaros.hu) — a ha-
tályos jogszabályok szerint — közzéteszi a támogatottak jegyzékét az elnyert támogatási össze-
gekkel együtt. 

12. A  projekt megvalósítása: 
A  projekt megvalósításának kezdő határideje: a pályázati kiírás napja, végső határideje:  2019. 
augusztus  31. 
A  pénzügyi elszámolás végső határideje:  2019.  szeptember  30. 

A  projekt saját felelősségre a támogatási szerződés megkötése előtt a kiírás dátumától 
elkezd hető. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának „  A  Józsefvárosban működő ön-
szerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásáról" szóló  7/2016. 
(III.03.) önkormányzati rendelete a pályázati felhívás mellékletét képezi. 

A  pályázat kiírója a projekt megvalósulása alatt hely'színi ellenőrzést tarthat, mely során a 
projekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőrizheti. 

Budapest, 2019.  február  4. 

dr. Sára Botond 
polgármester 
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