21/2000.(XI.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelete
a jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezetek,
valamint alapítványok támogatására létrehozott pályázati alapról*1
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselőtestület) az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a jogi
személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezetek, valamint alapítványok
támogatására létrehozott pályázati alapról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezetek és alapítványok (a
továbbiakban szervezetek) támogatására, pályázati önrész céljára kiemelt, céljellegű
előirányzatot (a továbbiakban pályázati alap) különít el.
2.§
(1) A pályázati alapot a mindenkori éves önkormányzati költségvetés tartalmazza.
(2) A pályázati alapból kérelem útján pályázati önrészként támogatását kaphatnak azok a
közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek, amelyeknek működési területe Budapest VIII.
kerület, a Fővárosi Bíróság által bejegyzettek, regisztrált tagságuk és pontos
tagnyilvántartásuk van.
(3)
Előnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek önkormányzati feladatot látnak el
/vállalnak át.
(4)
A pályázati alapra benyújtott kérelemhez másolatban mellékelni kell a szervezet
alapszabályát, alapító okiratát, a Fővárosi Bíróság bejegyzését igazoló végzést, közhasznú
minősítését igazoló végzést, a szervezet bankszámla számát, a pályázati rövid leírását, a
tételes költségbontását, a megvalósulás futamidejét.
3.§
(1) A pályázati alap terhére támogatási kérelmet benyújtani az önkormányzat mindenkori éves
költségvetés elfogadását követően a költségvetési év során folyamatosan lehet, minden év
november 30-ig.
(2) A kérelmet a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési
és Sport Osztályra kell benyújtani a 2.§. (4) bekezdésében meghatározott melléklettel együtt.
(3)2
A pályázatról – az adott kisebbséget érintő pályázat esetében a kisebbségi önkormányzat
véleményének figyelembevételével – a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület
dönt. A pályázatokat a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága véleményezheti.
(4) 3
Az elbírálás határideje a kérelem benyújtását követő legfeljebb 60 nap, de legkésőbb az adott
költségvetési év vége.
1Egységes szerkezetben a 19/2003.(IV.10.) ök. sz. rendelet, a 27/2005.(VI.15.) ök. sz. rendelet, valamint a
40/2005.(IX.15.) ök. sz. rendelet rendelkezéseivel.
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 22/2011.(IV.12.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2011. ÁPRILIS
12-TŐL.
2 Módosította a 19/2003.(IV.10.) ök. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos a kihirdetés napjától. Majd módosítottaa
27/2005.(VI.15.), illetőleg a 40/2005.(IX.15.) ök. sz. rendelet 2.§-a.
3 Módosította a 40/2005.(IX.15.) ök. sz.r endelet 2.§-a.

4.§
(1) A pályázati támogatása elnyerése esetén az önkormányzat támogatási szerződést köt a
szervezettel és az önrész összege a szervezet bankszámlájára átutalásra kerül.
(2)4
A pályázati program megvalósulását követően a szervezet a Társadalmi Kapcsolatok
Bizottságának köteles beszámolni és a Pénzügyi és Számviteli Osztálynak elszámolni
bizonylatok alapján. A támogatást nyújtó az önrész rendeltetésszerű felhasználásának
ellenőrzésére jogosult. A támogatott szervezet az el nem számolt vagy rendeltetés ellenesen
felhasznált támogatás visszatérítésére kötelezett.
(3)
Újabb pályázati önrészre vonatkozó támogatási kérelmet csak az a szervezet nyújthat be,
amely már elszámolási és beszámolási kötelezettségének eleget tett.
(4)
A 2.§ (2) és (4) bekezdésének meg nem felelően benyújtott kérelmek érvénytelenek.
5.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépését követően
kell alkalmazni.

4 Módosította a 19/2003.(IV.10.) ök. sz. rendelet 2.§-a. Hatályos a kihirdetés napjától.

