30/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok
támogatására elkülönített költségvetési előirányzat felhasználásáról

Budapest Józsefváros Képviselő-testülete (a továbbiakban a képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§.(1) bekezdésének felhatalmazása alapján az egyházak, a jogi
személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására az
elkülönített költségvetési előirányzat felhasználásáról az alábbi rendeletet alkotja meg:
1.§

Az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok
támogatására a képviselő-testület pályázat alapján felhasználható költségvetési előirányzat (a továbbiakban az előirányzat) különít el.
2.§

/1/1

A pályázat kiírása évente egy vagy két alkalommal történik. Ha két alkalommal, az első alkalommal az előirányzat legfeljebb 50%-ának erejéig. A pályázatot mindkét esetben először a
költségvetés elfogadását követő 30 napon belül kell kiírni.
/2/2
Az /1/ bekezdésben meghatározott pályázaton részt vehetnek az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok (a továbbiakban a szervezet), amelyeknek működési területe a Budapest VIII. kerület, a Fővárosi Bíróság által bejegyzettek, regisztrált tagságuk és pontos tagnyilvántartásuk van, üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytatnak. Előnyben
részesül az a szervezet, amely állami, önkormányzati támogatásban nem részesül, nincs szponzori
szerződése, az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat.
/3/3
Az (1) bekezdés szerinti pályázatokhoz másolatban mellékelni kell a szervezet alapító okiratát és az
illetékes Bíróság nyilvántartásba vételét igazoló végzést, a szervezet bankszámla számát, a támogatásként kért összeg felhasználásának tételes költségbontását, a megvalósulás futamidejét
(4)4
A szervezetek támogatásánál figyelembe kell venni az önkormányzat által ezen szervezeteknek biztosított egyéb, nem pénzbeli támogatás formáit is.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 25/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018.
OKTÓBER 12-TŐL


Egységes szerkezetben az 1/1997.(II.3.) sz.és a 6/1997.(II.28.) sz. , 13/1997.(IV.1.) sz., 17/2000. (IV.14.) sz. ,
38/2000. (IX. 2.) sz.. , a 18/2003.(IV.10.) sz. , valamint a 22/2005.(V.15.) ök. sz. , valamint a 13/2006.(III.24.)
ök. sz. rendeletekben foglalt módosításokkal.
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 22/2011.(IV.12.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2011. ÁPRILIS
12-TŐL.
1
Módosította a 13/2006.(III.24.) ök. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos a kihirdetés napjától.
2
Módosította az 1/1997. (II.3.) sz. önk. rendelet 1.§-a.
3
Módosította a 38/2000. (IX. 21.) sz. önk. rendelet 1. §-a, hatályos 2000. szeptember 21. napjától.
4
Beiktatta a 17/2000. (IV.14.) sz. ör. 1. §-a. Hatályos 2000. július 1. napjától.

(5)5
A szervezetek a pályázat beadásakor formanyomtatványon köteles nyilatkozni az önkormányzat és
intézményei által nyújtott egyéb, nem pénzbeli támogatás formáiról és mértékéről.
3.§

/1/
A támogatásban részesített szervezetek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre céljelleggel
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, s ezt a támogatást nyújtó ellenőrizni jogosult.
/2/
Ismételten támogatáskérést csak az a szervezet nyújthat be, amely már elszámolási kötelezettségének
eleget tett.
4. §

/1/
A pályázat beadási határideje a 2.§./1/ bekezdésében meghatározott időpontot követő 30 nap.
/2/
A pályázatokat a polgármesterhez kell benyújtani, a 2.§./3/ bekezdésében meghatározott mellékletekkel együtt.
/3/
Az /1/ és /2/ bekezdésének nem megfelelően benyújtott pályázatok érvénytelenek, valamint azoknak a
szervezeteknek a pályázata is érvénytelen, amelyek nem felelnek meg a 2.§./2/ bekezdésében foglaltaknak.
5.§ 6

/1/7

8 9

A pályázatról – az adott kisebbséget érintő pályázat esetében a kisebbségi önkormányzat
véleményének figyelembevételével – a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület
dönt (elbírálás). A pályázatokat a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága véleményezheti.”
/2/

A pályázatokkal kapcsolatos elbírálás határideje a 4.§ (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő 60 nap .

5

Beiktatta a 17/2000. (IV.14.) sz. ör. 1. §-a. Hatályos 2000. július 1. napjától.
6

Módosította a 18/2003.(IV.10.) sz. önk. rendelet 2.§-a. Majd módosította a 22/2005.(V.17.) ök. sz. rendelet
1.§-a, a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. A rendelet hatálybalépésekor az R. alapján folyamatban lévő pályázati eljárások esetében a pályázatok elbírálására vonatkozó képviselő-testületi előterjesztés sürgősségi indítványként helyszíni kiosztással is kézbesíthető. Az alapítványi források átvételével és átadásával kapcsolatos önkormányzati döntést minden esetben a képviselő-testület hozza meg.
Módosította az 1/1997. (II.3.) sz. önk. rendelet 2. §-a, majd hatályon kívül helyezte a 6/1997.(II.28.) sz. ör.
1.§-a
8
Az 5.§.(1) bekezdését beiktatta a 13/1997.(IV.1.) sz. önk. rendelet.
9
Módosította a 18/2003.(IV.10.) sz. önk. rendelet 1.§-a.
7

6.§

A támogatás felhasználásának ellenőrzése a polgármester feladata, aki az elszámolás eredményéről
évente egy alkalommal, a tárgyévet követő költségvetés elfogadása során beszámolási, tájékoztatási
kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
7.§

/1/
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/10
A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeg 50%-ának pályázati kiírására a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül kerül sor.
/3/
Az 1.§-ban meghatározott előirányzat összegéről, mértékéről a képviselő-testület évente a tárgyévi
költségvetésének elfogadásakor dönt.

10

Módosította az 1/1997. (II.3.) sz. önk. rendelet 3. §-a.

