
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (III.03.) önkormányzati rendelete

a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók
pályázati támogatásáról

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzata  elismeri,  megbecsüli  és
támogatja  az  önszerveződő  közösségeket,  művészeket,  sportolókat.  Az  együttműködés
elősegítése  céljából  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9.  13. 17.  és 19.  pontjában, valamint  a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. §
(2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  az  önkormányzati  támogatások
rendjéről az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya alá tartoznak: 
a)  a  lelkiismereti  és  vallásszabadságról  szóló  2011.  évi  C.  törvény  rendelkezései  alapján
egyháznak minősülő szervezetek,
b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  hatálya  alá  tartozó  jogi  személyiséggel
rendelkező társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói
érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet),
c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel
bíró alapítvány, egyesület (ide nem értve a közalapítványt),
d) a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott sportszervezet,
e) nemzetiségi  önkormányzat:  a  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény
alapján létrehozott, Józsefvárosban működő helyi nemzetiségi önkormányzat, 
f) művész:  művészeti  tevékenységet  folytató  VIII.  kerületi  állandó  lakóhellyel  rendelkező
magánszemély.

(2)  Az (1)  bekezdés  a)-e)  pontjában felsoroltak  (továbbiakban:  önszerveződő közösségek)
akkor tartoznak e rendelet hatálya alá, ha:
a)  tevékenységüket  kizárólag  vagy  elsősorban  a  VIII.  kerületi  lakosság  érdekében  végzik
vagy
b) bejegyzett székhelyük a VIII. kerület közigazgatási területén van vagy bejegyzett országos
vagy  regionális  szervezetük  a  VIII.  kerület  igazgatási  területén  szervezeti  egységgel
rendelkezik.

(3)  A  rendelet  hatálya  nem  terjed  ki  az  Önkormányzat  kötelező  feladatát  megállapodás
alapján átvállaló szervezeteknek a megállapodásban foglalt feladatainak ellátására.

 Egységes szerkezetben az 55/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelettel,  a 10/2020.(III.26.) ör-rel, 
25/2020.(V.28.) ör-rel.
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2.  § A Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a
továbbiakban: Önkormányzat) az 1. § (1) bekezdés szerinti jogosulti körnek pályázat útján
felhasználható kiemelt, céljellegű költségvetési előirányzatot (a továbbiakban: pályázati alap)
különít el az éves költségvetésében az alábbi önkormányzati célokat és feladatokat szolgáló
tevékenységek támogatása érdekében:

a) egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése;
b) szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése);
c) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
d) köznevelés;
e) képzés, képességfejlesztés;
f) kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység;
g)  művészeti tevékenység;
h) sport, ifjúsági ügyek;
i) nemzetiségi ügyek;
j) esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység;
k) épületállomány felújítása.

3. § A pályázati alapból támogatásban a következő kiadási célok részesülhetnek: 
a)  programszervezési,  rendezvényszervezési,  táborszervezési,  versenyszervezési  költségek,
ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és orvosi ügyeleti díjat,
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj,
c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás,
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása,
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása;
f) a máshova benyújtandó pályázati önrész,
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek,
h) működéssel járó költségek,
i) épület-felújítással járó költségek.

4. § (1)1 A rendelet 2. §-a szerinti tevékenységek támogatására 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)2 civil és kulturális pályázat,
b) egyházi pályázat,
c) nemzetiségi pályázat,
d) sport pályázat.

(2) A pályázati felhívást a Józsefváros újságban és a www.jozsefvaros.hu honlapon közzé kell
tenni.

(3)  A pályázati  felhívásnak  tartalmaznia  kell  a  pályázat  célját,  a  támogatás  feltételeit,  az
odaítélhető  támogatás  összegére  vagy  kereteire vonatkozó  rendelkezést, a  támogatás
felhasználásának  és  a  beszámolás,  elszámolás  rendjének  alapvető  szabályait,  a  pályázati
dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, az elbírálás rendjét, határidejét, az
eredményről történő értesítés módját.

1 Módosította a 10/2020.(III.26.) ör. 1. §,-a, hatályos 2020. április 1-től. 

2 Módosította a 25/2020.(V.28.) ör. 1. §,-a, hatályos 2020. június 2-től. 
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(4) A pályázat benyújtására legalább 15 napot biztosítani kell.

(5) Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a rendelet 1. mellékletét képező
pályázati  adatlap  kitöltésével  lehet.  Az  adatlaphoz  a  pályázati  felhívásban  megjelölt
dokumentumokat  hiánytalanul  be  kell  csatolni.  Hiánypótlásra  kizárólag  a  pályázatok
benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség.  A pályázati  kiírásnak és e rendelet
szabályainak nem megfelelő módon benyújtott pályázati kérelmek érvénytelenek.

(6) A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő legfeljebb 30 nap alatt kell
elbírálni. 

5. § (1) A pályázatok elbírálása során előnyben részesül az a pályázó, aki
a)  állami,  önkormányzati  támogatásban  nem  részesül,  nincs  szponzori  szerződése  és  az
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat,
b) a pályázati célokban megfogalmazott feladatokhoz önrészt is biztosít. 

(2)  Amennyiben  a  pályázó  az  Önkormányzat  korábbi  pályázata  alapján  támogatásban
részesült és az elszámolási kötelezettség határideje lejárt, újabb pályázatot akkor nyújthat be,
ha elszámolását az Önkormányzat elfogadta. 

(3)  A tudomásszerzéstől  számított  két  éven belül  nem részesülhet  támogatásban és a már
folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető az a támogatott, aki:
a)  a  támogatásra  benyújtott  pályázati  dokumentációjában  lényeges  körülményről,  tényről
valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy
b) a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően
használta fel, vagy
c) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

6. § (1) Az egyes pályázati  kérelmek támogatásáról  – a közösségi célú alapítványi  forrás
átadása kivételével – a polgármester dönt a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és
Esélyegyenlőségi  Bizottság3 javaslata  alapján.  Alapítványi  forrás  átadása,  továbbá minden
olyan  támogatás  esetén,  ahol  jogszabály  a  támogatási  döntés  átruházását  megtiltja,  a
Képviselő-testület dönt. 

(2)  A  pályázati  támogatás  elnyerése  esetén  az  Önkormányzat  nevében  a  polgármester
támogatási szerződést köt a támogatottal, a támogatás összege a támogatott bankszámlájára a
szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül átutalásra. 

(3) A támogatott az Önkormányzat felé beszámolási és elszámolási kötelezettséggel tartozik a
részére  céljelleggel  juttatott  összeg  rendeltetésszerű  felhasználásáról,  melyet  a  támogatást
nyújtó ellenőrizni jogosult. 

(4)  A  támogatott,  amennyiben  rendelkezik  honlappal,  köteles  azon  az  Önkormányzatot  a
támogatási szerződés hatálya alatt támogatóként feltüntetni.

(5) A polgármester hatáskörébe tartozik e rendelet  alapján nyújtott  támogatásra vonatkozó
szerződés  megkötése,  szerződés  módosítása  vagy  a  felhasználási  határidő,  elszámolási
határidő módosítás engedélyezése, az elszámolás elfogadása vagy elutasítása.

3 Módosította az 55/2019.(XII.20.) ör. 1. §, hatályos 2019. december 21-től.
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7. § (1) Ez a rendelet 2016. március 03-án 16.00-kor lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(3)4Hatályát veszti a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és
sportolók pályázati támogatásáról szóló 22/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelete.

4 A rendelkezés átvezetve a 22/2011.(IV.12.) önkormányzati rendeleten.
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1. melléklet 5

Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefvárosi Önkormányzat

PÁLYÁZATI ADATLAP

Józsefvárosban működő 
önszerveződő közösségek, továbbá 
művészek és sportolók pályázati 
támogatásáról

PÁLYÁZATI ADATLAP

A PÁLYÁZÓ ADATAI

neve:

székhelye/lakcíme:

adószáma/adóazonosító jele:

képviseletre jogosult 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 VIII. kerület területén:

igen                                    nem

Önkormányzati támogatásban részesülök:

Amennyiben igen, akkor a támogatás tárgya, összeg:

igen                                    nem

Állami támogatásban részesülök:

Amennyiben igen, akkor a támogatás tárgya, összege:

igen                                    nem

Szponzori szerződéssel rendelkezem: igen                                    nem

5 Módosította a 25/2020.(V.28.) ör. 2. §,-a, hatályos 2020. június 2-től.
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Amennyiben igen, akkor a támogatás tárgya, összege:

Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefvárosi Önkormányzat

PÁLYÁZATI ADATLAP

Józsefvárosban működő 
önszerveződő közösségek, továbbá 
művészek és sportolók pályázati 
támogatásáról

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, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése);

- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

- köznevelés;

- képzés, képességfejlesztés;

- kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység;

- művészeti tevékenység;

- sport, ifjúsági ügyek;

- nemzetiségi ügyek;

- esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység;

- épületállomány felújítása

igényelt pályázati támogatás összege:

igazolt saját forrás összege:

egyéb forrás összege:
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Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefvárosi Önkormányzat

PÁLYÁZATI ADATLAP

Józsefvárosban működő 
önszerveződő közösségek, továbbá 
művészek és sportolók pályázati 
támogatásáról

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A pályázati cél megvalósításának kezdő időpontja:

A pályázati cél megvalósításának befejező időpontja:

A pályázattal megvalósítandó tevékenység részletes ismertetése (legalább 6000 karakter) külön oldalon/mellékletben 
folytatható:
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A támogatás tervezett felhasználására vonatkozó költségvetést az alábbi felbontás szerint kérjük 

megadni a csatolt excel táblázatban:

Azokhoz a tételekhez, amihez nem tartozik költség, kérjük, írjon nullát

PROGRAMSZERVEZÉS KÖLTSÉGEI Összeg Részletes indoklás
(kérjük, ide írja be, hogy mit takar és miből áll 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   

   

Összesen: Az önkormányzat pályázatán igényelt teljes összeg

   

ÖNRÉSZ (nem kötelező)  Kérjük, ide írja, hogy a szervezet saját vagy más pályázati 
forrásból hogyan járul hozzá a program megvalósításához!

szervezeti önrész   

önkéntes munka   

   

Mindösszesen: A program megvalósításának teljes költsége
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Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefvárosi Önkormányzat

PÁLYÁZATI ADATLAP

Józsefvárosban működő 
önszerveződő közösségek, továbbá 
művészek és sportolók pályázati 
támogatásáról

NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

1) A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által kiírt 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 az alábbi támogatásban részesültem/részesültünk:
pénzbeli: …………………………………………………………………………………

nem pénzbeli: ……………………………………………………………………………

3) Kijelentem, hogy a www.jozsefvaros.hu honlapon található Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismertem és az
abban foglaltakat elfogadom, továbbá jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok a személyes adataim és a támogatási
igénnyel kapcsolatos adatoknak (a továbbiakban: adatok) a Budapest Fővárosi VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
(a továbbiakban: Adatkezelő) által történő kezeléséhez a benyújtásra kerülő támogatási igény rögzítése, elbírálása, a
támogatási  jogviszony  létrehozása,  a  támogatási  jogviszony  alapján  fennálló  kötelezettségek  teljesítésének  az
Adatkezelő  által  történő  nyomon  követése/ellenőrzése,  a  támogatásokkal  kapcsolatos  nyilvántartás  vezetése,  az
Adatkezelőt  jogszabály  alapján terhelő közzétételi,  tájékoztatási  és  ellenőrzési  kötelezettség teljesítése,  valamint  a
velem, illetve a támogatott szervezettel való kapcsolattartás céljából.

4) Hozzájárulok  továbbá,  hogy  az  Adatkezelő  által  kezelt  adatokhoz  az  Adatvédelmi  Szabályzatban  meghatározott
adatfeldolgozók az ott meghatározott adatkezelési célból hozzáférjenek.

5) Tudomásul veszem, hogy megtévesztő vagy valótlan adatszolgáltatás, a megjelölt céltól eltérő célra történő támogatás-
felhasználás, továbbá a megkötendő támogatási szerződésben vállalt kötelezettség nem vagy határidőn túli teljesítése
esetén  –  az  önkormányzat  általi  tudomásszerzéstől  számított  két  évig  –  pályázati  támogatásban  nem
részesülhetek/részesülhetünk, illetve a már folyósított támogatást vissza kell fizetnem/fizetnünk.

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

7) Állami  vagy  önkormányzati  adóhatósággal,  társadalombiztosítási  szervvel  szemben  nem  áll  fenn
köztartozásom/köztartozásunk.

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

nem áll fenn/fennáll

az összeférhetetlenségre okot adó körülmény: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

az összeférhetetlenségre megszüntetésére tett intézkedések: ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

az érintettségre okot adó körülmény: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.
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Budapest, 202 . ………….

.………………………………..

  pályázó/képviselő aláírása

A pályázati adatlaphoz csatolni kell*:

 a bírósági nyilvántartásba vételről hozott végzés másolatát
 a szervezet alapító okiratát
 aláírási címpéldányt
 magánszemély esetén, lakcímkártya és személyi igazolvány másolatát
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