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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi E 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klimavédelmi Bizottság véleményezi 

Határozati iavaslat: 

 

A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  is Esélyegyenlőségi Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását 

javasolja a Képviselő-

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület megalkotta a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, 
továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásáról szóló  7/2016. (111.03.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).  A  Rendelet  2.  §-a értelmében a 
Képviselő-testület minden évben a költségvetésben pályázat útján felhasználható kiemelt, 
céljellegű költségvetési előirányzatot (a továbbiakban: pályázati alap) különít el, 
amelyből a kerületünk érdekében tevékenységet végző szervezetek, egyházak, 
sportegyesületek, nemzetiségi önkormányzatok, illetve művészeti tevékenységet folytató 
magánszemélyek munkája támogatható. 
A  Rendelet  4.  §  (1)  bekezdése alapján a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport es 
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatának figyelembe vételével a polgármester minden 
évben egy alkalommal június 30-ig dönt az alábbi pályázatok kiírásáról: 
a)civil pályázat, 
b) egyházi pályázat, 
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c) nemzetiségi pályázat, 
d) sportpályázat. 

A  Rendelet melléklete tartalmazza a pályázat beadásához szükséges Adatlapot, valamint 
Nyilatkozatot. 

Önkormányzatunk célja a kerületi civil és kulturális élet fellendítése, valamint a pályázó 
szervezetek jobb megismerése az elbírálás mélyebb megalapozottsága érdekében, ezért 
javasolom az Adatlap ilyen irányú bővítését, módosítását és a Rendelet mellékletének 
cseréjét. 
Továbbá javasolom, hogy a „civil pályázat" elnevezése jobban igazodjon a pályázók 
köréhez.  'A  pályázaton a civil szervezeteken kívül művészeti tevékenységet végző 
magánszemélyek is indulhatnak, ezért a „civil  es  kulturális pályánt" elnevezést 
indokoltnak tartom és javasolom a Rendelet  4.  §  (1)  bekezdés a) pontjának módosítását. , 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók 
pályázati támogatásáról szóló  7/2016. (111.03.)  önkormányzati rendelet módosítása, melyhez 
szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek is 
sportolók pályázati támogatásáról szóló  7/2016. (111.03.)  önkormányzati rendelet módosítása. 
A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  42.  § I. pontjában foglaltakon alapul. 

Az Mötv.  50.  §-a alapján a rendeletalkotáshoz minősített szavazattöbbség szükséges, az 
Mötv.i111. §  (2)  bekezdés szerint a helyi önkormányzat az éves költségvetéséből biztosítja a 
törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető 
önként vállalt feladatait. 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (Xl.  06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  2.2.2.  pontja alapján a 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezési 
hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.  OE 

Az Mötv.  59.  §  (3)  bekezdése szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, 
amelyet bármikor visszavonhat. 
Az SzMSz  31.  §  (1)  bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását 
bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör 
visszavonásának. 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1) is (3)  bekezdése 
értelmében, valamint  a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (IH.  11.)  számú 
kormányrendelet  I.  § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
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megbetegedést Okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  katasztrófavédelemről és a hozza kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz. 

Rendeletmódosítás! . 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 
Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá müvészek és sportolók pályázati 
támogatásáról szóló  7/2016. (111.03.)  önkormányzati rendeletét. 

Mellékletek: 
I. sz. melléklet: Rendelet-tervezet 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását. 

Budapest, 2020.  május  If.. • 

Pikó András 
polgármester 

Törv nyeiségi ellenőrzés: 

Czuldcem6 dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

st,t 



I. számú melléklet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2020.  ( ) önkormányzati rendelete 

Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók 
pályázati támogatásáról szóló  7/2016.  (III.  03.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi tnkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5) 
bekezdés  9. 13. 17. es 19.  pontjában, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló  2007.  évi CLXXX1. törvény  18.  §  (2)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva az önkormányzati támogatások rendjéről a következőket rendeli el: 

1.  §  A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő — testületének a 
Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek  es  sportolók 
pályázati támogatásáról szóló  7/2016. (111.03.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet)  4.  §  (1)  bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[A  rendelet  2.  §-a szerinti tevékenységek támogathsára a Kulturális, Civil, Oktatási, 
Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatainak figyelembe vételével a 
polgármester minden évben egy alkalommal június 30-ig dönt az alábbi pályázatok 
kiírásáról:) 

„a) civil is kulturális pályázat," 

2. §  A  Rendelet  1.  melléklete helyébe e rendelet I. melléklete 

3.§ E rendelet  2020.  június  02.  napján lép hatályba. 

Budapest, 2020.  május 

Czulckemé dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

isr-v‘ 



I. melléklet ......  /2020.  ( ) önkormányzati rendelethez 

. . 

    

Józsefvárosban működő 
OE.. 

. 

Budapest  Főváros VIII. kerület 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
llorzervezödö közösségek, 
további művészek és sportolók 
pályázati támogatásáról 

Józsefvárosi Önkormányzat 

  

PÁLYÁZATI ADATLAP 

A  PÁLYÁZÓ ADATAI 

  

neve: 

   

székhelye/lakcíme: 

   

adószáma/aclőazonositó jele: 

   

képviseletre jogo.sult személy és beosztása: 

   

e-mail  cím: 

   

telefonszám (vezetékes,  mobil): 

   

közhasznú jogállásról szóló végzés száma: 

   

weboldal/facebook oldal: 

   

számlavezető pénzintézet neve: 

   

számlaszám: 

   

Kedvezményes önkormányzati helyiségbérlettel 
rendelkezem  Budapest V111.  kerület területén: igen nem 

 

Önkormányzati támogatásban részesülők: 

AmennYiben igen, akkor a támogatás tárgya, 
összeg: 

igen nem 
. 

' 

Állami támogatásban részesülők: igen nem 

 

Amennyiben igen, akkor a támogatás tárgya, 
összege: 

Szponzori szerződéssel rendelkezem: 

Amennyiben igen, akkor a támogatás tárgya, 
összege: 

igen nem 

 

tb‘t 



- 

    

Józsefvárosban muködö 

 

• 

 

Budapest  Főváros VIII. kerület 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
önszenezödö közösségek, 

továbbá müs észek  b  sportolók 
pályázati támogatásáról 

Józsefvárosi Önkormányzat 

 

• 

AZ  IGÉNYELT TÁMOGATÁS 
A  pályázattal megvalósítandó tevékenység rövid ismertetése (maximum  2000  karakter, 
nyilvános fórumokon történő megjelenítés céljából): 

Kérjük aláhúzni, hogy a megvalósítandó tevékenység mely önkormányzati célokat és 
feladatokat segíti: 

- egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése; 

- szociális tevékenység, karitätív tevékenység (hátrányos helyzetűek Segítése); 

- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

- köznevelés; 

- képzés, képességfejlesztés; 

- kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység; 

- művészeti tevékenység; 

- sport, ifjúsági ügyek; 

- nemzetiségi ügyek; 

- esélyegyenlöségre való törekvést segítő tevékenység; 

- épületállomány felújítása 

igényelt pályázati támogatás összege: 

igazolt saját forrás összege: 
, 

egyéb forrás összege: 



Józsetvárosban működő 

önszervezödö közösségek, 

további művészek és sportolók 

pályázati timogatásáról • 
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 

A  TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

 

• 
A  pályázati  oil  megvalósításának kezdő időpontja: 

 

A  pályázati cél megvalósításának befejező időpontja: 

 

A  pályázattal megvalósítandó tevékenység részletes ismertetése (legalább  6000  karakter) 
külön oldidon/melléldetben folytatható: 

a 
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A  támogatás tervezett felhasználására vonatkozó költségvetést az alábbi felbontás szerint 
kérjük megadni a csatolt  excel  táblázatban: 

 

Azokhoz a tételekhez, amihez  new  tartozik költség, kérjük, Írjon  twilit 
• 

PROGRAMSZERVEZÉS 
KÖLTSÉGEI 

Összeg Részletes indoklás 
(kérjük, ide írja be,  bogy  mit  takar  Es  miből  ill 
összeg az igényelt összeg) 

terembérlet 

  

utazási költségek 

  

ellátás költségei 

  

eszközbérlet 

  

eszközbeszerzés 

  

megbízási díj 

  

nyomtatási költségek 

  

hirdetési és promóciós költségek 

  

egyéb programköltségek 

     

SZERVEZET MŰKÖDÉSI 
KÖLTSÉGEI 

' 

 

adminisztratív költségek 

  

helyiségbérlet 

  

bérköltségek 

     

EGYÉB 

  

egyéb költségek 

           

ÖNRÉSZ (nem kötelező) 

. 

Kérjük, ide írja, hogy a szervezet saját vagy más 
pályázati forrásból hogyan járul hozzá a program 
megvalósításához! 

szervezeti önrész 

  

önkéntes munka 

     

z 



  

Józsefi  it  rosban működő 
• ,OE., 

. PÁLYÁZATI ADATLAP 
önszerveződő közösségek, 

továbbá művészek is sportolók 

pályázati támogatásáról ' 
es Budap. t Főváros VIII. kerület 

  

Józsefvárosi Önkormányzat 

  

NYILATKOZAT 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentein. hogy 

I) A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által kiül más pályázaton ugyanerre a célra támogatásban 

nem részesültem/szervezetünk nem részesült. 
2) A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, illetve intézményei, szervezetei által a pályázatban 

foglalt céltól eltérő más célra  at  alábbi támogatásban részesültem/részesültünk: 
pénzbeli:  
nem pénzbeli.  

3) Kijelentem, hogy a www.jozsefvaros.hu honlapon található Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismertem  es at 
abban foglaltakat elfogadom, továbbá jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok a személyes adataim  es  a támogatási 
igénnyel kapcsolatos adatoknak (a továbbiakban: adatok) a  Budapest  Fővárosi VIII. kerület Józsefvárosi Önkonnányzat 
(a továbbiakban: Adatkezelö)  Altai  történő kezeléséhez a benyújtásra kerülő támogatási igény rögzítése. elbírálása, a 

támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek teljesítésének  at 

Adatkezelő által történő nyomon követése/ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése.  at 
Adatkezelőt jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási  es  ellenőrzési kötelezettség teljesitésc. valamint a 

velem, illetve a támogatott szervezettel való kapcsolattartás céljából. 
4) Hozzájárulok továbbá, hogy  at  Adatkezelő által kezelt adatokhoz  at  Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott 

adatfeldolgozók az ott meghatározott adatkezelési célból hozzáféljenek. 
5) Tudomásul veszem, hogy niegtévesztő vagy valótlan adatszolgáltatás, a megjelölt céltól eltérő célra történő támogatás-

felhasználás. továbbá a megkötendő támogatási szerződésben vállalt kötelezettség nem vagy határidőn  nth  teljesitése 
esetén az önkormányzat általi tudomásszerzéstől számíton két évig — pályázati támogatásban nem 
riszesülheteldrészesülhetünk, illetve a  mär  folyósított támogatást vissza kell fizetnem/fizetnünk. 

6) Hozzájárulok, hogy a  4)  pontban megjelölt esetekben adataimat  at  Önkormányzat a kizárt pályázókról vezetett 
nyilvántartásában kezelje. 

7) Állami vagy Önkormányzati adóhatósággal, társadalombiztosítási szervvel szemben nem áll fenn 
köztanozásom/köztartozásunk. 

8) A  közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló  2007.  évi CLXXXI. törvény  6.  §-ában fbglalt 
összeférhetetlenség pályázatom/pályázatunk vonatkozásában 

nem  611  fenn/fennáll 
at  összeférhetetlenségre okot adó körülmény:  

at  összeférhetetlenségre megszüntetésére tett intézkedések:  

9) A  közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló  2007.  évi CLXXXI. törvény  8.  §-ában foglalt érintettség 
nem áll fenn/fennáll 

at  érintettségre okot adó körülmény: • 

A  fennálló érintettséggel kapcsolatban a törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem. 

Budapest, 202. 

A  pályázati adatlaphoz csatolni kell*: 

a bírósági nyilvántartásba vételről hozott  wept  másolatát 
a szervezet alapító okiratát 
aláírási cimpéldányt 
magánszemély esetén, lakcimkánya is személyi igazolvány másolatát 

pilyázó/képviselö aláírása 



INDOKOLÁS 

a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók 
pályázati támogatásáról szóló  7/2016. (111.03.)  önkormányzati rendeletet 

módosító  —12020.  ( .) önkormányzati rendelethez 

Indokolt 

az I. §-hoz 
A  Rendelet szerint kiírható pályázatok tekintetében a kiírás elnevezésének pontosítása. 

a  2.§-hoz 

A  pályázó szervezetek jobb megismerése az elbírálás mélyebb megalapozottsága 
érdekében a rendelet melléklete szerinti Adatlap módosításra kerül. 

a3.  §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók 

pályázati támogatásáról szóló  7/2016. (111.03.)  önkormányzati rendelet módosításához 

A  rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló  2010.  évi 
CXXX. törvény  17.  §  (1)  bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot:  „A  jogszabály 
előkészítője — a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 
meghatározott. esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez." 

A  hatásvizsgálat során a  (2)  bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1.Társadalmi hatások 
A  jelenlegi szolgáltatások további határidőben történő biztosítása. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A  rendeletben meghatározott pályázatok kiírásához szükséges pénzügyi fedezet az. 
önkormányzat  2020.  évi költségvetésében biztosítottak. 

3. Környezeti is egészségügyi következmények 
A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A  rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése nem várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei' 
A  rendelet módosítás indoka a pályázó szervezetek jobb megismerése az elbírálás mélyebb 
megalapozottsága érdekében. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, 
a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 



EREDETI RENDELET 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Józsefvárosban működő önszerveződő 

közösségek, továbbá művészek és sportolók 
pályázati támogatásáról szóló  7/2016. 

(111.03.)  önkormányzati rendelet 

4.5 
(I) a) civil pályázat, 

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Józsefvárosban működő önszerveződő 

közösségek, továbbá művészek is sportolók 
pályázati támogatásáról szóló  7/2016. 

(111.03.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról 

4.§ 
(I) a) civil és kulturális pályázat, 

A  Rendelet  1.  melléklete helyébe e rendelet 
1.  melléklete lép. 

zit 
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