
BUDAPEST  FŐVÁROS  VIN.  KERÜLET 
JÓZSEFVÄROSI ÖNKORMÁNYZAT 
EMBERI ERŐFORRÁS marrreati 

JEGYZŐKŐNYY 
Készült: Az Emberi Erőforrás Bizottság  2019.  január 28-án (hétfő)  15,"  órakor 

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
(Bp.  VIII., Baross  u. 63-67.)  III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott  1.  rendkívüli üléséről 

Levezető elnök: Zentai Oszkár 

Jelenlévő tagok: Dr. Ferencz Orsolya — alelnök 
Kaiser  József Lajos 
Nagy Gábomé 
Török Patrik 
Guzs Gyula 
Komássy Ákos 
Vámos  Andrea 
Bálint Gergely 
Somogyi Noémi 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Szilágyi Demeter — alelnök 
Simon  György — alelnök 
Kis Komélia 
Dr. Erőss Gábor János 

Távolmaradását nem jelezte: Veres Gábor 

Jelenlévő meghívottak: Sántha Péterné — alpolgármester, Dr. Mészár  Erika  — aljegyző, 
Varga  Zsanett — Városvezetési Ügyosztály vezetője, Dr. Juhász Marica — Humánszolgáltatási 
ügyosztály vezetóje, Bodnár  Gabriella  — Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Kincses 
Ibolya — Humánkapcsolati Iroda vezetője, Dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna — 
Családtámogatási Iroda vezetője, Kovács  Barbara  igazgatósági elnök helyettese — Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft., Dr. Tárnokiné Joó 
Ildikó — Napraforgó Egyesített évoda intézményvezetője, Váradi Gizella — Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Váczi Miklösné — 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum munkatársa, Koscsőné Kolkopf Judit — Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
intézményvezetője, Litván  Erika  — Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit fgt. 
képviseletében 
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Zentai Oszkár 
Köszönti a megjelenteket, az Emberi Erőforrás Bizottság  2019.  évi  1.  rendkívüli ülését 
megnyitja.  10  fő van jelen, a Bizottság határozatképes. Távolmaradását jelezte Szilágyi Demeter, 
Kis Kornélia, és Erőss Gábor. Napirendre a kiküldöttek szerint tesz javaslatot, szavazásra 
bocsátja az alábbi napirendet: 

Napirend:  

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

1. Javaslat a bölcsődei tagintézmények nyári nyitvatartási rendjének meghatározására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 

2. Javaslat pályázati felhívás közzétételére civil szervezetek, művészek és sportolók, 
valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok  2019.  évi 
támogatása érdekében 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő': Sántha Péterné — alpolgármester 

3. Javaslat a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében eszközpályázat 
kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Egry Attila — alpolgármester 

4. Javaslat a Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.  2018.  évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Juhász Marica — Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője 

5. Javaslat az óvodai beiratkozás előkészítésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 

6. Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

Zentai Oszkár 
Megállapítja, hogy a Bizottság  10  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a napirendet elfogadta. 

1/2019. (1.28.)  sz. EMB1 határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend:  
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Átruházott hatáskörben me2hozható döntések 

1. Javaslat a bölcsődei tagintézmények nyári nyitvatartási rendjének meghatározására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 

2. Javaslat pályázati felhívás közzétételére civil szervezetek, művészek és sportolók, 
valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok  2019.  évi 
támogatása érdekében 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 

3. Javaslat a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében eszközpályázat 
kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Egry Attila — alpolgármester 

4. Javaslat a Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.  2018.  évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Juhász Marica — Humánszolgáltatási ügyosztály vezetője 

5. Javaslat az óvodai beiratkozás előkészítésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 

6. Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

Zentai Oszkár 
Van-e külön tárgyalásra javaslat? Megadja a szót Komássy Ákosnak. 

Komássy Ákos 
Az  I.1-es  és I.5-ös napirendi pontokat kéri külön tárgyalni. 

Zentai Oszkár 
A  blokkban maradt előterjesztések együttes vitáját megnyitja, majd lezárja. Szavazásra bocsátja 
az alábbi határozati javaslatokat: 
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Napirend  1.1.  pontja: Javaslat a bölcsődei tagintézmények nyári nyitvatartási rendjének 
meghatározására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő Sántha Péterné — alpolgármester 

Az  I.1-es  napirendi pontot külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  1.2.  pontja: Javaslat pályázati felhívás közzétételére civil szervezetek, művészek 
és sportolók, valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok 
2019.  évi támogatása érdekében 
(írásbeli elöterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 

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. 

Napirend  1.3.  pontja: Javaslat a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében 
eszközpályázat kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Egry Attila — alpolgármester 

Az Emberi Erőforrás Bizottság  (Ty  dönt, hogy a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell 
keretében háziorvosi pályázat kerül kiírásra, a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  01. 

Napirend  1.4.  pontja: Javaslat a Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
2018.  évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Juhász Marica — Humánszolgáltatási Úgyosztály vezetője 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Giusto - Kamara Művészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely:  1086 Budapest,  Koszorú utca  23. 1./9.,  cégjegyzék szám: 
01 09 990869,  képviseletében eljár: Litván  Erika  ügyvezető)  2018.  évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  28. 
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Napirend  1.5.  pontja: Javaslat az óvodai beiratkozás előkészítésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő.  Sántha Péterné — alpolgármester 

Az I.5-ös napirendi pontot külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  1.6.  pontja: Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT CILÁS 
Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 

Zentai Oszkár 
Megállapítja, hogy a Bizottság  10  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a határozatokat elfogadta. 

Napirend  1.2.  pontja: Javaslat pályázati felhívás közzétételére civil szervezetek, művészek 
és sportolók, valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok 
2019.  évi támogatása érdekében 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Stintha Péterné — alpolgármester 

2/2019. (1.28.)  sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 2/2019. (1.28.)  sz. EMBI határozat mellékleteit a jegyzőkönyv  1.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  1.3.  pontja: Javaslat a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében 
eszközpályázat kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Egry Attila — alpolgármester 

3/2019. (1.28.)  sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell 
keretében háziorvosi pályázat kerül kiírásra, a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  01. 
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A 3/2019. (1.28.)  sz. EMBI határozat mellékletét a jegyzőkönyv  2.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  1.4.  pontja: Javaslat a Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
2018.  évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
(írásbeli elöterjesztés) 
Előterjesztő': dr. Juhász Marica — Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője 

4/2019. (1.28.)  sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Giusto - Kamara Művészeti 

Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely:  1086 Budapest,  Koszorú utca  23. 1./9.,  cégjegyzék szám: 

01 09 990869,  képviseletében eljár: Litván  Erika  ügyvezető)  2018.  évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  28. 

Napirend  1.6.  pontja: Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 

Zentai Oszkár 
Zárt ülést rendel el. 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  5/2019. (1.28.)  sz. EMBI 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  1.1.  pontja: Javaslat a bölcsődei tagintézmények nyári nyitvatartási rendjének 
meghatározására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné— alpolgármester 

Zentai Oszkár 
A  napirend tárgyalását megnyitja. Megadja a szót Komássy Ákosnak. 

Komássy Ákos 
Egy kérdése van, érti, hogy mi a logika, ezt minden évben megtárgyalják. Itt a korábbiakhoz 

hasonlóan az a helyzet állt elő, hogy van egy hét átfedés, amikor a Fecsegő-tipegők és a Katica is 

zárva van. Tudja, hogy általában bölcsődébe nem szokták nyáron hordani a szülők a gyereket, 

amikor tanévszünet van, lehet, hogy nem olvasta elég alaposan,  de  a helyettesítési rendet nem 

látta az előterjesztésben. Általában ez a kettő szokta a külső körzetekben helyettesíteni egymást. 

Nem látják-e ezt gondnak, hogy van egy hét átfedés a két bölcsőde bezárása között? 
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Zentai Oszkár 
Válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek, Sántha Péterne Alpolgármester asszonynak. 

Sántha Péterné 
Nem látja aggályosnak azt, hogy itt egy hét átfedés van a kettő között. Nincs annyira közel a 
Százados  tit  és a Katica, hogyha emlékeznek, akkor mindannyian tudják, hogy a Százados 
negyedből autóbusszal hordják át a gyerekeket az iskolába, tehát ez nem üti ki a biztosítékot a 
szülőknél. 

Zentai Oszkár 
Megadja a szót Komássy Ákosnak. 

Komássy Ákos 
Természetesen elfogadja a választ, csak azt szeretné jelezni, hogy pont ez a pikantériája, tehát az 
rendben van, hogy van egy buszuk a Százados Úti lakótelep és a Katica, illetve a Vajda között, 
csak lesz egy hét, amikor egyik sincsen,  de  általában nyáron, tanévszünetben nem hordják a 
szülők bölcsődébe a gyerekeket. 

Zentai Oszkár 
További kérdés, hozzászólás hiányában a napirend vitáját lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi 
határozati javaslatot: 

Az Emberi Erőforrás Bizottság Úgy dönt, hogy  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
fenntartásában lévő Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek  2019.  évi nyári 
nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg azzal, hogy a zárva tartással érintett 
bölcsődei tagintézménybe járó gyermekeket az adott időszakban nyitva tartó bölcsődei 
tagintézmény fogadj a. 

 

tagintézmény neve, címe: tagintézmény nyári zárva tartási ideje: 

I . Tücsök-lak Bölcsőde 
1084 Bp.,  Tolnai Lajos utca  19. 2019.07.01.-07.19-ig 

2 . Babóca Bölcsőde 
1083 Bp.,  Baross  u. 117. 2019.07.15.-08.02-ig

 

3 . 
Fecsegő-tipegők Bölcsőde 
1087 Bp.,  Századosút  1.  2019.07.15.-08.02-ig 

4. 
Katica Bölcsőde 
1089 Bp.,  Vajda Péter  u. 37. 2019.07.29.-08.16-ig 

5. Játékvár Bölcsőde 
1085 Bp.,  Horánszky  u. 21. 2019.08.05.-08.23-ig 

6. Mini-Manó Bölcsőde 
1083 Bp.,  Baross  u.  I03/A. 2019.08.12.-08.30-ig 

7 
. 

Gyermekkert Bölcsőde 
1082 Bp.,  Nagy Templom  u. 3. 2019.08.12.-08.30-ig 

Fe  elős: po gármester 
Határidő:  2019.  január  28. 

Zentai Oszkár 
Megállapítja, hogy a Bizottság  10  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a határozatot elfogadta. 
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6/2019. (1.28.)  sz. ENIBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
fenntartásában lévő Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek  2019.  évi nyári 
nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg azzal, hogy a zárva tartással érintett 
bölcsődei tagintézménybe járó gyermekeket az adott időszakban nyitva tartó bölcsődei 
tagintézmény fogadja. 

 

tagintézmény neve, címe: tagintézmény nyári zárva tartási ideje: 

1. 
Tücsök-lak Bölcsőde 
1084 Bp.,  Tolnai Lajos utca  19. 

2019.07.01.-07.19-ig 

2. Babóca Bölcsőde 
1083 Bp.,  Baross  u. 117. 

2019.07.15.-08.02-ig 

3. 
Fecsegő-tipegők Bölcsőde 
1087 Bp.,  Százados úti. 

2019.07.15.-08.02-ig 

4. 
Katica Bölcsőde 
1089 Bp.,  Vajda Péter  u. 37. 

2019.07.29.-08.16-ig 

5. 
Játékvár Bölcsőde 
1085 Bp.,  Horánszky  u. 21. 

2019.08.05.-08.23-ig 

6. Mini-Manó Bölcsőde 
1083 Bp.,  Baross  u. 103/A. 

2019.08.12.-08.30-ig 

7. 
Gyermekkert Bölcsőde 2019.08.12.-08.30-ig 
1082 ., Nagy Templom  u. 3. 

Fe  elős: po gármester 
Határidő:  2019.  január  28. 

Napirend  1.5.  pontja: Javaslat az óvodai beiratkozás előkészítésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné — alpolgármester 

Zentai Oszkár 
A  napirend tárgyalását megnyitja. Megadja a szót Komássy Ákosnak. 

Komássy Ákos 
Azért kérte ki ezt az előterjesztést, mert elég rövid az óvodai beiratkozási idő, és most, hogy már 
tankötelezettség van, elméletileg minden gyereknek óvodába kell járnia. Az a kérdése, hogy 
érdemes ezt ilyen rövidre venni? Tudja, hogy az óvodának ez plusz fáradtság,  de  miért kell ilyen 
szűkre szabniuk a beiratkozási időt, miért nem tudnak ezen hosszabbítani?  A  szülői idővel való 
élésről beszélnek leginkább. 

Zentai Oszkár 
Válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek, Sántha Péterné Alpolgármester asszonynak. 

Sántha Péterné 
Képviselő úrnak újfent azt tudja válaszolni, hogy ezt nem tartja aggályosnak, a korábbi években 
is így zajlott, és az első két napon még nagyon kevés embernek jut eszébe, hogy beiratkozás van. 
Attól félnek, hogyha két hetes időintervallumot adnak meg, akkor az első héten senki nem jön. 
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Jól elő van készítve minden óvodában, és még soha nem fordult elő az, hogyha valaki 
akadályoztatva volt, vagy elfelejtette, akkor ne lett volna pótbeiratkozási lehetőség. 

Zentai Oszkár 
További kérdés, hozzászólás hiányában a napirend vitáját lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi 
határozati javaslatot: 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a 2019/2020-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozással kapcsolatos hirdetményt a 
határozat L melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  28. 

2. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti hirdetmény aláírására, valamint annak 
közzétételére az Önkormányzat honlapján, valamint a Józsefváros  c.  újságban. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  5. 

3. felkéri a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvoda igazgatóját, hogy az óvoda honlapján tegye közzé a határozat  1.  pontja szerinti 
hirdetményt. 

Felelős: Napraforgó Egyesített Óvoda igazgatója 
1:14áridő:  2019.  április  5. 

Zentai Oszkár 
Megállapítjg:hogy a Bizottság  10  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a határozatot elfogadta. 

7/2019. (1.28.)  sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett)  

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a 2019/2020-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozással kapcsolatos hirdetményt 
a határozat  1.  melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  28. 

2. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti hirdetmény aláírására, valamint annak 
közzétételére az Önkormányzat honlapján, valamint a Józsefváros  c.  újságban. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  5. 

3. felkéri a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvoda igazgatóját, hogy az óvoda honlapján tegye közzé a határozat  1.  pontja szerinti 
hirdetményt. 

9 



Jc ILALOE--9-ig--,71eo‘gärmes 
Bodnár abriella 

Szervezési és Képviselői Irodakezetőj 
J 
j 

Felelős: Napraforgó Egyesített Óvoda igazgatója 
Határidő:  2019.  április  5. 

A 7/2019. (1.28.)  sz. EMBI határozat mellékletét a jegyzőkönyv  3.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

Zentai Oszkár 
Az ülés végén kérdések feltételére van lehetőség. Kérdések hiányában a Bizottság ülését  15  óra 
10  perckor lezárja. Köszöni az aktív részvételt. 

K. m. f. 4 -4 
Zentai Oszkár Vámos  Andrea 
a Bizottság elnöke a Bizottság tagja 

A  jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és az Emberi Erőforrás 
Bizottság  2019.  január  28-i  ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja. 

A  jegyzőkönyvet készítette: 

/ 

Pálka Dóra 
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 

10 

ct\ 



I. sz. melléklet 
A 2/2019. (1.28)  sz. EMB1 határozat melléklete. 

1.  számat melléklet 

_ 

    

Jogi személyiséggel rendelke-

 

. 

  

M,  FELHÍVÁS PÁLYÁZATI zetek, 
ző társadalmi és civil szerve-

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-
lés; kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység; művészeti tevékenység; sport, ifjúsági ügyek; 
esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység támogatása, különös tekintettel az idősekkel kap-
csolatos programokra  es  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  es  írott szakmai sajtóanyag előállítása; 
0  a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek; 
h) működéssel járó költségek; 
í)  épület-felújítással járó költségek. 

3.  Pályázók körének meghatározása: 

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

• 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  alto  keretösszeg. Pályázó vissza nem térítendő  tá-

 

(hi 



mogatásban részesül. Magánszemélyek esetén az elnyert támogatás a hatályos  TB  és SZJA 
törvényben meghatározott járulékokkal  es  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  even  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 vállak 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 
működésérő l 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. (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. 



Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés  107.  is  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 (I) bekezdése figyelembe-
vételévet — 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 L 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 akvalcultúra 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, is 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. 



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: 
bodorgetozsefvaros.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 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 (wwwtozsefvaros.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. 

(111.03.)  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. Sara Botond 
polgármester 
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„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,  tabor-
szervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és 
orvosi ügyeleti díjat; 
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj; 
e) eszközbeszerzés, eszközfelújítás; 
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása; 
e) kiadványok, elektronikus  es  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 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 is munkavállalói 
érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet), a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013.  évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel  biro  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.  §  (1)  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 
támogatásban részesül. 



5.  Tartalmi, formai követelmények: 

Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt pá-
lyázati adatlap  es  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.  Korlatozások: 

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  even  belül  nein  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. 1.0) (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 

• 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/Ell 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  anal  elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozó-
an rögzített maximális intenzítást 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 tennékek 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 
I407/2013/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 I407/2013/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. 



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: 
maracskobeiozsefvaros.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 ken a következő 
címre és formában személyesen eljuttatni: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Támpont  1082 Bp., Baron 
it. 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  es  elszámolásának rendje. Ennek határidőre 
történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának a feltétele.  A  kiíró a támogatások utalását 
követően a józsefvárosi honlapon (www.iozsefvaros.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. 
(111.03.)  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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„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, gyermek  es  ifjúsági fe-
ladatokról való gondoskodásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokra, 
az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekre  es  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,  tabor-
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  bi-
ro  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 területen szervezeti egységgel rendelkezik. 

4.  Támogatás jellege: 

iv 

1. 



A  támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg  5  millió  Ft. A  Pályázó által megpályázható ma-
ximum összeg a támogatásra rendelkezésre  MI6  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, tényrő l 
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 Önkormányzat 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 
működésérő l 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 
1407/20  I 3/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 I407/2013/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 I407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés  107. es 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  360/201  2/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  anal  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 I. 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 akvalailtúra ágazatban te-
vékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása; 
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával is 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 
eb) 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 I407/2013/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 I407/2013/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,  nines  szponzori szerződése is 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: 
maracskobelozsefvaros.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 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  es  elszámolásának rendje. Ennek határidőre 
történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának a feltétele. 
A  kiíró a támogatások utalását követően a józsefvárosi honlapon (wwwjozsefvaros.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  es  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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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  es  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 CLXX1X. törvény alapján kötelező is 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-  es  eszközbeszerzés; 
c) reprezentációs költségek, valamint a hozzá kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettsé-

gek; 
d) kiadványok, elektronikus  es  írott szakmai sajtóanyag előállítása; 
e) a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
0  a jelen pályázati kiírás I. 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. 

A  pályázat tartalmi, formai követelményei: 
Frvényesen 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. 



Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva  alto  határidőn belül van lehetőség.  A 
nem megfelelő módon vagy nem megfelelő szervezet/személy által benyújtott pályázati ké-
relmek érvénytelenek. 

6.  Korlátozások: 
a. az  divert  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.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. 
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  anal  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 ara-
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  1407/20  I3/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 I407/2013/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  es  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 is 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 I407/2013/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  Human-
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: 



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  es  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-
talyos 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 
elkezdhető. 

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

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

Budapest, 2019.  február  4. 

dr. Sara Botond 
polgármester 

N‘b 



2.  sz. melléklet 
A 3/2019. (L28.)  sz. EMBI határozat melléklete. 

melléklet 

„ 
_ .... 

Budapest  Főváros PALYÁZATI FELHÍVÁS Józsefvárosi háziorvosi 
VIII. kerület 

 

életpályamodell keretében 
Józsefvárosi Önkormány- 

zat 

 

nyújtott támogatás 

"háziorvosi pályázat" 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
pályázatot ír ki az Önkormányzattal háziorvosi/házi gyermekorvosi egészségügyi feladat-
ellátási szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató vagy egyéni vállalkozó ré-
szére. 

1.A  pályázat Célja: 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a  151/2016.  (VI.02.) számú határozatával elfogadta a 
Józsefvárosi háziorvosi életpályamodellt, melynek célja a józsefvárosi háziorvosi feladatellá-
tás jelenlegi és jövőbeni támogatása, a háziorvosi praxisok értékének növelése, a jelenlegi 
háziorvosok megtartása, a háziorvosok munkafeltételeinek javítása, a háziorvosi utánpótlás 
biztosítása, a kerületi háziorvosi feladatellátás vonzóbbá tétele a kerületi lakosok egészségbiz-
tonságának további növelése érdekében. 

A  pályázat célja, hogy az Önkormányzat a kerület háziorvosi/házi gyermekorvosi egészség-
ügyi alapellátását területi ellátási kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók, egyéni 
vállalkozók részére az alapellátás színvonalának növelése érdekében a háziorvosi praxisok 
eszközellátottságának, illetve működési feltételeinek javítása céljából pályázati úton anyagi 
támogatást nyújtson. 

2. Pályázat tartalma: 
Pályázat nyújtható be az I. pontban (pályázat célja) megjelölt tevékenység ellátásához szük-
séges eszközök beszerzésére, tanfolyamon/továbbképzésen való részvételre. Eszköz beszerzé-
se esetében feltétel, hogy az az Önkormányzat által a feladat ellátására biztosított rendelőhe-
lyiségben kerüljön elhelyezésre, használatra. 

Az elszámolható költségek típusai: 
eszközbeszerzés (rendelői bútor/kiegészítő, orvosi eszköz, informatikai eszköz, szoft-

 

ver). 

3. Pályázók körének meghatározása: 
Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthat be Önkormányzattal  2019.  január  01.  nap-
ján háziorvosi/házi gyermekorvosi egészségügyi feladat-ellátási szerződéses jogviszonyban 
álló egészségügyi szolgáltató vagy egyéni vállalkozó, amennyiben  2019.  február  28.  napján 
nem áll ezen szerződés esetében felmondás hatálya alatt. 

4. Támogatás jellege: 
A  támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg  17,5  millió  Ft. A  Pályázó által megpályázható 
maximum összeg  350.000,- Ft. A  Pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül. 



5. Tartalmi, formai követelmények: 
Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt pá-
lyázati adatlap is nyilatkozat kitöltésével és az arra jogosult általi aláírásával lehet. Az adat-
laphoz az adatlapon vagy a pályázati felhívásban megjelölt dokumentumokat 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 benyúj-
tott pályázati kérelmek érvénytelenek. 

6. Korlátozások: 
a. az elnyert összeg nem használható fel a  2.  pontban (Pályázat tartalma) felsoroltakon 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  even  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 

• az Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy 
nem határidőre teljesítette. 

7.  Egyéb feltételek: 
A  jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, 
amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés  107.  és  108.  cikkének a cse-
kély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 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 nyújtani Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  2.  cikk  (2) 
bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az 
azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt cse-
kély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 
200.000  eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalko-
zások esetében a  100.000  eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 
I407/2013/EU bizottsági rendelet  3.  cikkének  (8)  és  (9)  bekezdését is. [Az átváltásnál az eu-
rópai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a re-
gionális támogatási térképről szóló  37/2011.  (III.  22.)  Korm. rendelet  35.  §-a alapján kell el-
járni.] 
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 
összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. 
Ha  egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően 
nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak 
kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatás-
sal támogatott 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. 
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 megfelelően 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 
Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatko-
zóan 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 I407/2013/EU bizottsági rendelet I. cikkének  (1)  bekezdésé-
ben meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá — az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
3.  cikk  (2)  bekezdésének megfelelően — közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás 
fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 
Kizárt ágazatok/tevékenységek: 
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 
tevékenységet 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 
által 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 
támogatása, 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. 
albekezdes]. 
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 ágazat-
ra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni — feltéve, hogy a 
támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja — úgymint a tevékenységek szétválasztása 
vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett 
tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű 
támogatásban. 
A  támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő  10  évig meg kell őrizni,  es  a támo-
gatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. 

8. Információ kérhető: 
Pokornyi Viktória (Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda)  Bp.,  VIII. Baross  u. 63-67.  III. emelet  324  szoba, telefon:  459-2588, e-mail: 
pokornviv@iozsefvaros.hu. Ügyfélfogadási rend: Hétfő:  13.30-18  óra, Szerda:  8.15-16.30 
óra, Péntek:  8.15-11.30  óra. 

9. 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 Humánszolgáltatási Ügy-
osztály Humánkapcsolati Iroda  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  III.  ern. 324.) 

A  borítékon fel kell tüntetni: „háziorvosi pályázat" 

A  személyes beadás legkésőbbi időpontja:  2019.  február  28. 12  óra. 

A  projekt adatlapja sem formájában, sem tartalmában nem változtatható.  A  csatolandó mel-
lékleteket személyesen papíralapon kell lezárt borítékban benyújtani. 

Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség, 
azaz  2019.  február 28-án  12.00-ig. 

10. Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről, elszámolásról: 
A  beérkező pályázatok nyilvántartását, formai értékelését a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda 
végzi.  A  pályázatokról a kiíró legkésőbb  2019.  március 29-ig dönt.  A  döntés ellen fellebbe-
zési lehetőség nincs.  A  kiíró a döntésről a döntést követő  10  napon belül értesíti a pályázót. 

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.iozsefvaros.hu) — a 
hatályos jogszabályok szerint — közzéteszi a támogatottak jegyzékét az elnyert támogatási 
összegekkel együtt. 

11.A  projekt megvalósítása: 
A  projekt megvalósításának kezdő napja: a pályázati kiírás napja, végső határideje:  2019.  ok-

 

tóber  31. 
A  pénzügyi elszámolás végső határideje:  2019.  december  15. 
A  projekt saját felelősségre a támogatási szerződés megkötése előtt a kiírás dátumától 
elkezdhető. 

12.A  pályázat elszámolásának módja: 
A  pályázat nyertesei  2019.  december 15-ig kötelesek elszámolni a támogatás felhasználásáról, 
melynek során a felhasználást számlamásolatokkal kell igazolni. Amennyiben a pályázó az 
elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a támogatás összegét részben vagy 
egészben a rendeltetésétől eltérő célra használja fel, úgy a felvett támogatás teljes összegét - 
késedelmi kamatokkal növelten — köteles haladéktalanul visszafizetni az Önkormányzat részé-
re. 

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



3.  sz. melléklet 
A 7/2019. (1.28)  sz. EMBI határozat melléklete. 

HIRDETMÉNY 
a  2019/2020.  nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz 

A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  8.  §  (1)  bekezdése 
szerint az óvoda a gyermek hároméves korától (kivételesen fél évvel korábban) az általános iskolai 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  20/2012.  (VI11.31.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 12.§-ában foglaltak szerint az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez 
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.  A  gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus  31.  napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
(szeptember  1-tő» óvodaköteles, azaz legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt, 
melynek teljesítéséért a szülő (törvényes képviselő) felelős.  A  jegyző a szülő (törvényes képviselő) 
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus  31.  napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,  ha  a gyermek családi 
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja /Nkt.  8.  §  (2)  bekezdés, 
72.  § (I) bekezdés  b)  pont!. 
Nevelési év: szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak /Nkt.  4.  §  19.  pont/. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban 
az óvodai jelentkezés ideje: 

2019.  május  6-10. 
(hétfő, szerda, péntek:  8-12  óráig, kedd, csütörtök:  12-17  óráig) 

A  szülő (törvényes képviselő) a fenti időpontban köteles beíratni a  3.  életévét  2019.  augusztus  31. 
napjáig betöltő gyermekét az óvodába. 
A  szülőnek (törvényes képviselőnek)  2019.  május  25.  napjáig írásban értesítenie kell a jegyzőt 
(Danada-Rimán Edina,  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.), ha  gyermeke külföldön fog óvodába 
járni. 
A  szülő (törvényes képviselő)  2019.  április  20.  napjáig írásban kérheti a jegyzőtől gyermeke 
felmentését a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. 
Az óvodai jelentkezés nem jelenti az óvodába történő automatikus felvételt.  A  gyermeket 
elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol a szülője 
(törvényes képviselőjel dolgozik.  A  felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles 
felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező 
felvételt biztosító óvoda). /Nkt.  49.  §  (1)-(3)  bekezdés/ Életvitelszerű ott lakásnak minősül,  ha  a 
gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az 
ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak  es  lakeimének nyilvántartásában a gyermek 
lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három 
hónapnál régebb óta szerepel /Rendelet  20.  §  (9)  bekezdés!.  A  szülő (törvényes képviselő) 
gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti 
meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát /Nkt.72. §  (2) 
bekezdés!. 

Az óvodai jelentkezéshez (beiratkozáshoz) szükséges dokumentumok: 
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
a gyermek TAJ-kártyája és oltási könyve, 
a gyermek lakeimkártyája, 
a szülő (törvényes képviselő) lakcímkártyája, 



1083 Budapest, 
1082 Budapest, 
1081 Budapest, 
1089 Budapest, 
1089 Budapest, 
1085 Budapest, 
1084 Budapest, 
1086 Budapest, 
1087 Budapest, 
1086 Budapest, 
1088 Budapest, 
1086 Budapest, 
1083 Budapest, 

Tömő u.  38/A. 
Baross a.  111/b. 
Kun  u. 3. 
Vajda Péter  u. 37. 
Bláthy Ottó  u. 35 
Somogyi Béla  u. 9-15. 
Tolnai Lajos  u. 
Dankó  u. 31. 
Százados út  12-14. 
Szűz  u. 2. 
Rákóczi  fit 15. 
Csobánc  u. 5. 
Baross  u. 91. 

nem magyar állampolgár gyermek Magyarország területén való tartózkodás jogcímét 
igazoló és a tartózkodásra jogosító okirata, 
sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakértői bizottság szakértői véleménye. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodák címei: 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
I)  Csodasziget Tagóvodája 
2) Gyerek-Virág Tagóvodája 
3) Hétszínvirág Tagóvodája 
4) Katica Tagóvodája 
5) Kincskereső Tagóvodája 
6) Mesepalota Tagóvodája 
7) Napraforgó Egyesített Óvoda /székhely/ 
8) Napsugár Tagóvodája 
9) Pitypang Tagóvodája 
10)Százszorszép Tagóvodája 
11) TA-TI-KA  Tagóvodája 
12)Várunk Rád Tagóvodája 
13) Virágkoszorú Tagóvodája 

Az  óvodák felvételi körzetei megtekinthetők az alábbi honlapokon: www.jozsefvaros.hu, 
www.08egyesitettovoda.hu 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
 

gyermekek 
nevelését az alábbiak szerint látja  el: 

mozgásszervi fogyatékos  (TÁ-TI-KA-  es  Virágkoszorú Tagóvoda) 
érzékszervi (látási) fogyatékos (Csodasziget- és Hétszínvirág Tagóvoda), 
érzékszervi (hallási) fogyatékos (Pitypang-  es  Százszorszép Tagóvoda), 
enyhe értelmi fogyatékos (Csodasziget-  es  Napsugár Tagóvoda), 
beszédfogyatékos (Napraforgó (székhelyóvoda), Csodasziget-, Hétszínvirág-, Katica-, 
Mesepalota-, Napsugár- és Várunk Rád Tagóvoda), 
halmozottan fogyatékos enyhe értelmi és beszédfogyatékos (Csodasziget-  es  Napsugár 
Tagóvoda), 
halmozottan fogyatékos érzékszervi (látási) és beszédfogyatékos (Csodasziget- és 
Hétszínvirág Tagóvoda), 
halmozottan fogyatékos érzékszervi (látási), enyhe értelmi és beszédfogyatékos 
(Csodasziget Tagóvoda), 
autizmus spektrum zavar (Kincskereső Tagóvoda), 
egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavar) (minden tagóvoda). 

Óvodai nevelés keretében magyar nyelven roma kulturális nevelést végez: Napraforgó 
(székhelyóvoda), Csodasziget-, Gyerek-Virág-, Hétszínvirág-, Katica-, Kincskereső-, Mesepalota-, 
Napsugár-, Százszorszép-,  TÁ-TI-KA-,  Várunk Rád- és Virágkoszorú Tagóvoda. 

tN\ 

Az óvoda vezetője a  2019/2020.  nevelési évre szóló felvételi kérelmek elbírálásáról hozott 
döntését  2019.  június 11-ig írásban közli a szülőkkel (törvényes képviselőkkel). 

A  jogorvoslati eljárás szabályai: Az óvoda döntése ellen jogszabálysértésre, az intézmény belső 
szabályzatának megsértésére vagy érdeksérelemre hivatkozással a szülő (törvényes képviselő) a 
közléstő l (illetve attól a naptól, amikor tudomására jutott) tizenöt napon belül eljárást meginditó 
kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet az ügy 
összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követően — elbírálás céljából — megküldi a fenntartó 



önkormányzat nevében másodfokon eljáró jegyzőhöz.  A  szülő (törvényes képviselő) a másodfokú 
döntést a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja a közléstől számított  15  napon 
belül, a keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani jogszabálysértésre, érdeksérelemre hivatkozással. 
/Nkt.  37-39. §1 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. 

Ha  az óvodaköleles gyermek egy nevelési évben öt nevelési napnál többet mulaszt igazolatlanul, az 
óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti 
szolgálatot,  ha  a gyermek igazolatlan mulasztása eléri a tíz nevelési napot, akkor tájékoztatja az 
általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt,  ha  a gyermek igazolatlan mulasztása eléri 
a húsz nevelési napot, akkor értesíti az illetékes gyámhatóságot. 

Budapest, 2019.  január  28. 
dr. Sára Botond 

polgármester 





Szavazás eredménye 

#:  4572 Száma: 19.01.28/0/0/A/OT 
Ideje:  2019  január  28 15:03 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #1; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: napirend 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 10 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 10 100.00 66.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 5 33.33 
Összesen 15 100.00 
Megjegyzés: 

Név Voks 
Bálint Gergely Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Ákos Igen 
Nagy Gáborne Igen 
Somogyi Noémi Igen 
Török Patrik Igen 
Vámos  Andrea Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss  Gabor Távol 
Kis Kornélia Távol 
Simon  György Távol 
dr. Szilágyi Demeter Távol 
Veres  Gabor Távol 

4.  sz. melléklet 

Frakció 



Szavazás eredménye 

#:  4573 Száma: 19.01.28/1/0/A/OT 
Ideje:  2019  január  28 15:04 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #2-4; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: L blokk 

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 
Igen 10 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 10 100.00 66.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 5 33.33 
Összesen 15 100.00 
Megjegyzés: 

Név Voks 
Bálint Gergely Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Ákos Igen 
Nagy Gáborne Igen 
Somogyi Noémi Igen 
Török Patrik Igen 
Vámos  Andrea Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss  Gabor Távol 
Kis Kornélia Távol 
Simon  György Távol 
dr. Szilágyi Demeter Távol 
Veres  Gabor Távol 

Frakció 



Szavazás eredménye 

#:  4574 Száma: 19.01.28/1/0/A/OT 
Ideje:  2019  január  28 15:07 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #6; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgy: Napirend LI. pontja: Javaslat a bölcsődei tagintézmények nyári nyitvatartási 
rendjének meghatározására 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 10 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 10 100.00 66.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 5 33.33 
Összesen 15 100.00 
Megjegyzés: 

Név Voks 
Bálint Gergely Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Ákos Igen 
Nagy Gáborné Igen 
Somogyi Noémi Igen 
Török Patrik Igen 
Vámos  Andrea Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss Gábor Távol 
Kis Kornélia Távol 
Simon  György Távol 
dr. Szilágyi Demeter Távol 
Veres Gábor Távol 

Frakció 



Szavazás eredménye 

#:  4575 Száma: 19.01.28/1/0/A/OT 
Ideje:  2019  január  28 15:10 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #7; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgy: Napirend  1.5.  pontja: Javaslat az óvodai beiratkozás előkészítésére 

Eredménye Voks: Szav% Össek 
Igen 10 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 10 100.00 66.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 5 33.33 
Osszesen 15 100.00 
Megjegyzés: 

Név Voks 
Bálint Gergely Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Ákos Igen 
Nagy Gáborné Igen 
Somogyi Noémi Igen 
Török Patrik Igen 
Vámos  Andrea Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss  Gabor Távol 
Kis Kornélia Távol 
Simon  György Távol 
dr. Szilágyi Demeter Távol 
Veres  Gabor Távol 

Frakció 
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