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Bu dapest Józsefváľosi onkoľmá ny zat
Ké pvise|ő.testůi let e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
A Képviselő-tęstiilet a22120|1. (ľV.12.) <inkormanyzati ľendeletében (a továbbiakban: Ren-
đelet) határozta meg a Józsefuarosban mfü<idő önszervezőďő kozosségek, továbbá miĺvészek
és spoľtolókpáIyázatiÍétmogatźsźľa vonatkoző szabáLyokat. A Rendelet elfogadását kĺjvetően
bekövetkezt5 jogszabá|yi móđosítások és a jogszabályi környezet megváltozźsa, valamint a
páIyázatok lebonyolításából eľedő tapaszta|atok alapjĺín szfüségessé vá|t a Rendelęt szabá|ya-
inak feliilv izs gźiata.

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Sántha Pétemé alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:20|6. maĺcius 3. ...s2. napirend

Táľgy: Javaslat páIyźnati támogatásról szóló renđelet elfogadásiĺľa

A napiľendet nyílt ülésen kell trĺĺgyalni, a rendelet elfogadásźůloz minősített szavazaÍtobb-
ség sziikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság véleményezi tr
Embeľi Erőfoľrás Bizottság véleményezi tr

Határ o zati j av aslat a bizottság, száffItÍ a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottsáý az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|oterjesztés megtárgy a|ź,sźt.



Az új rendelet a korábbi rendelet szabźt|ytendszerének figyelembe vételével került
ź:ŕdolgozźsra, mely aza|ábbifobbváItozásokat tarta|mazza: azMötlł. fogalmainak źilĺezetése,
apá|yźzat benyújtásĺáľa (korábbi 30 nap helyett 15 nap) és az e|bírá|ésra vonatkozó határidő
(60 nap helyett 30 nap) rövidiilése, apáIyazati célok, apá|yazat benffitásaľa jogosultak és a
döntési hatáskörök ponto sabb meghatáĺ ozása.

II. A beterjesztés indoka
A 2016. évi páIyäzatok kiíľása érdekében szfüséges, hogy a Képviselő-testiilet a rendelettel
kapcsolatos d<intését a20|6. maľcius 03-i ülésén meghozza.

III. A diintés célja' pénzĺigyĺ hatása
A döntés céIja a jelenlegi Rendelet szabályainak felülvizsgá|ata, a hatályos jogszabáIyi
kĺiľnyezethez valő illeszkedés érdekében. Jelen Rendelet elfogadása pénzigyi fedezetet nem
igényel.

IV. Jogszabályi körny ezet
A Képviselő-testiilet hatásköre a Magyaľország helyi önkoľmányzatafuőI szőIő 20|1. évi
CLX)oilx. t<ĺrvény 23. $ (5) bekezdés |7. pontjĺín, a 42. $ 4. pontjan és a 43. $ (1)
bekezdésén alapul.

Fentiek a|apjźnkéľjfü az előterjesztés mellékletétképező rendelet elfogadását.

Budapest, 2016. februźr 23.

.0,-+Ą-^ťů-\
Santha Pétemé \"
alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából
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dr. Mészaľ Erika
aIjegyzó

!.Ž|. !

. !l.,'.ĺ.,.i'-'... ''
!:,_/ : )_ ._./:-., ',,!



Budapest Főváľos VIIL keľület Jĺózsefuáľosi onkormányzatKépviselő.testĺiletének
.....ĺ2016. (. . . .. . .. ..) tĺnkormányzati rendelete

a Józsefvárosban mííködő önszenłeződő kiĺziisségek, továbbá művészek és spoľtolók
p áůy ánati tám o gatás árĺi l

Budapest Fővaĺos VIII. keľiilet Józsefuaĺosi Önkoľmányzata elismeri, megbecstili és
tźlmogatja az onszervezőđó közĺisségeket, művészeket, sportolókat. Az együttműködés
elősegítése céljából Magyarctszág Alaptĺĺľvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatáĺozott eľedeti jogalkotói hatáskörében, Magyaľország helyi önkormźnyzataiľól szóló
20||. éviCL)oo(Ix.törvény23.$(5)bekezdés9., |3., 17. és 19.pontjában,valaminta
kozpénzekből nffitott tlímogatások át|áthatőságźrő|' szőIő 2007. évi CLXXXI. tĺirvény 18. $
(2) bekezdésében adatköľében eljĺírva az önkoľmźnyzatí támogatások rendjéľől az a|ábbiakat
ľendeli el:

1. $ (1) A rendelet hatáIyaalátartoznak:
a) a |el|<lismereti és vallásszabadságról szó|ő 20|1. évi C. tĺirvény rendelkezései alapjĺán
e gyhźnnak minő sülő szew ezetek,
b) az egyesiilési jogról, a közhasznű jogá||ásról, valamint a civil szewezetek működéséről és
tźmogatásaről szóló 20|I. évi CLXXV. törvény hatźlIya aIá tartozó jogi személyiséggel
rendelkező taľsadalmi szervezet, szĺivetség (kivéve a pźrtot, a munkaadói és munkavállalói
éľdek-képviseleti szewezetęt, abiztosítő egyesületet),
c) aPolgźri Törvénykĺinyvről szőIő 20|3. évi V. törvény a|apjźn létrejött, jogi személyiséggel
birő a|apítvány, egyesület (ide nem éľtve akoza|apiťvaÍIyt),

Ą a Sportrólszóló 2004. évi I. tĺlrvény 15. $ (1) bekezdésében meghatźttozott spoľtszeÍvezet,
e) nemzetiségi ĺĺnkorményzat: a nemzetiségek jogairól szóló 20||. évi CLXXIX. törvény
a|apjźnlétrehozott,Jőzsefvźrosban mfüĺjdő helyi nemzetiségi <inkoľmányzat,

fl muvész: művészeti tevékenységet folytató VIII. kerĹileti á||andő lakóhellyel rendelkező
magánszemély.

(2) Az (l) bekezdés a)-e) pontjában felsoroltak
akkor tartoznak e ľendelet hatá|ya a|á,ha:
a) tevékenységiiket |<lzźlrő|ag vagy elsősorban a

(továbbiakban: önszerveződő közcisségek)

VIII. keľĹileti lakosság érđekében végzik
vagy
b) bejegyzett székhelyĹik a VIII. keľĹiletkozigazgatási területén van vagy bejegyzett országos
vagy regionális szervezetiik a VIII. keľület ígazgatási területén szewezeti egységgel
ľendelkezik.

(3) A rendelet hatá|ya nem terjed kí az Önkoľmanyzat kotelező feladatźú' megállapodás
a|apján átvá|Ia|ő szervezeteknek a megállapodásban foglalt feladatainak e|Iźtásfua.

2. s A Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkorrnźnyzat Képviselő-testiilete (a
továbbiakban: onkormányzat) az 1. $ (1) bekezdés szeľinti jogosulti kömek pá|yázat tftjarl
felhasználható kiemelt, céljellegű költségvetési előirányzatot (a továbbiakban: pźůyázati alap)
különít el az éves kciltségvetésében az alábbi önkoľmrányzati cé|okat és feladatokat szo|gźiő
tevékenységek tiímogatása érdekében:

a) egészségĹigyi pľevenció, egészséges életmód segítése;
b) szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetúek segítése);
c) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
d) köznevelés;
e) képzés, képességfejlesztés;

Đ kulfurális tevékenység, ktizmúvelődési tevékenység;



g) művészeti tevékenység;
h) spoľt, ifiúsági ügyek;
i) nemzetiségi ügyek;
j) esélyegyenlőségre való tĺirekvést segítő tevékenység;
k) épületállomany felújítása.

3. s A pályázati alapból támogatásban a kdvetkező kiadási célok részesülhetnek:
a) programszervezési, rendezvényszervezési' táborszeľvezési, versenyszervezési költségek,
ide éľtve a sportrendezvénnyel tisszefüggő bírói és orvosi ügyeleti díjat,
b) utazási költség, szállásköltség, tészvéte|i díj,
c) eszközb eszerzés, eszkcĺzfelúj ítás,
d) rendszeľes testedzési, spoľtolási feltételek biztosítiĺsa,
e) kiadványok, elekÍronikus és írott szakmai sajtóanyag el(5áI|ítasa;
f) a máshova benyujtandő pá|yazati iLĺltész,
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek,
h) mfüiidéssel járó költségek,
i) épület-fehijítással jaľó költségek.

4. s (1) A rendelet 2.$-a szerinti tevékenységek témogatásáĺa azBmberi Erőfoľľás Bizottság
javaslatainak figyelembe vételével a polgĺĺrmesteľ minden évben két alkalommal, április 15.ig
és j únius 3 0- i g dĺint az alábbi páIy źzatok kiíľrísĺáľó l :

a) civil péiyźzat'
b) egyhazipá|yźzat,
c) nemzeti s é gi p áIy azat,
d) spoľt pá|yazat.

Q) 
^páIyazati 

felhívást aJózsefváttos újságban és a wwwjozsefuaľos.hu honlapon ki)zzéke\I
teĺuri.

(3) A pźlyéľ;ati felhívásnak tarta|mazna kell a pá|yázat céIját, a tźlmogatáts feltételeit, az
odaítélhető támogatás összegére vagy kereteire vonatkozó rendelkezést, a támogatás
fe|haszná|ásának és a besziĺmolás, elszámolás rendjének alapvető szabáIyait, a pźiyázati
dokumentáció benyujtásĺĺnak hatríľidejét, helyét és módját, az e|bírá|ás ľendjét, hatźndejét, az
eľedményről töľténő éľtesítés módj át.

(4) A páIyźzatbenyújtására|egalább 15 napot biztosítani kell.

($ Érvényesen pályazni a felhívásban megielölt hataľidőben, a rendelet 1. mellékletét képező
páIyazatí adat|ap kitĺĺltésével lehet. Az adat|aphoz a pá|yźzati felhívásban megielölt
dokumenfumokat hirínytalanul be kell csatolni. Hiĺínypótlásra kizźrő|ag a pá|yazatok
benyújtásaľa nyitva á||ő hataridőn belül van lehetőség. A pályazati kiírásnak és e rendelet
szabá|yainak nem megfelelő módon benyújtott pá|yazatikéľelmek éľvénýelenek.

(6) A beéľkezett pá|yézatokat a benyújtási hatláridi5Lejártát követő legfeljebb 30 nap alatt kell
elbírálni.

5. s (1) A pá|yazatok elbírálása soľán előnyben részesiil az apá|yźzó, aki
a) áI|ani, önkoľmányzatí tźLmogatásban nem részesül, nincs szpoĺ:ľ:ori szerzódése és az
<inkormányzati fe|adatokhoz kapcsolódó tevékenységet folýat,
b) apá|yazati célokban megfogalmazottfeladatokhoz önľészt is biztosít. 
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(2) Amennyiben a páIyáző az onkormźnyzat koľábbi pźiyźnata alapjan támogatásban
ľészesült és az elszźtmolási kötelezettség hatrárideje lejért, újabb ptiyazatot akkor nýjthat be,
ha elszĺĺmo |ását az Önkormányzat elfogadta'

(3) A fudomásszerzéstől szźrritott két éven belül nem részesülhet támogatásban és a már
folyósított tźlmogatás visszaťlzetésére kĺjtelezhető az atźrnogatott, aki:
a) a támogatésra benyújtott páIyazati dokumentáciőjában lényeges köľĹilményľől, tényről
valótlan vagy hamis adatot szolgáltatoit, vagy
b) a támogatást a tiĺmogatási szerzőďésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően
hasznáItafel',vagy
c) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem hatĺáľidőben teljesítette.

6. s (1) Az egyes páIyénati kérelmek ttmogatásźnő| _ a közösségi célú ďapítványi forás
átađása kivételével _ a polgármester dönt az Emberi Erőforľás Bizottság javaslata a|apjźn.
Alapítvanyi foľľás átađása, továbbá minden olyan támogatás esetén, ahol jogszabáLy a
támogatási döntés átrvhě.zésát megtiltja, a Képviselő-testĹilet đönt.

(2) 
^ 

páIyázatí tĺĺmogatás elnyerése esetén az onkormźnyzat nevében a polgáľmester
támogatási szerzodést köt a támo gatotĺa|, a tźmogatás ĺisszege a tĺĺmogatott bankszám|ájźra a
szeľződéskötéstől szźrĺitot1 1 5 napon bęlül kerül átuta|ásr a.

(3) A támogatott az onkorményzat felé beszĺímolási és elszĺímolási kĺitelezettséggel tartozik a
részére céljelleggel juttatott összeg rendeltetésszeriĺ felhasználásaľól, melyet a tźtmogatást
nyujtó ellenőrizni j ogosult.

(4) A támogatott, amennyiben rendelkezik honlappal, köteles azon az Önkormtnyzatot a
támogatási szerződés hatźl|y a alatt tĺímogatóként feltiintetni.

(5) A polgármester hatáskörébe tartozik e rendelet alapjan nffitott tiĺmogatásra vonatkoző
szerzőđés megkötése, szeruődés módosítása vagy a felhasználási hatáľidő, elszámolási
hatĺíridő módosítás engeđélyezése, az elszámolás elfogadása vagy elutasítása.

7. s (1) Ezarenďelet20|6. maľcius 03-an 16.00-kor lép hatályba.

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

(3)Hatá|ytń veszti a Jőzsefvźrosban mfüödő onszewęzódő kcizĺisségek, továbbá művészek és
sportolók pá|yázatitźmogatásétről szóló 2212011.(N.12.) önkormĺínyzati rendelete.

Budapest, 2016. március ....

Danada-Rimán Edina
jegyző

taľtós távollétében

dr. Mészar Erika
a|jegyzó

dr' Kocsis Máté
polgármester

\ŕ



Budapest Főváros VIII. kerütet
Józsefváľosi onkoľmánvzat

PlĺvĺzĺTl ADATLAP

A PALYAZO ADATAI

neve:

székhelye/lakcíme:

aďőszźlma/adóazono sító i ele * 
:

képviseletre jogosult személy és
beosztása:

e-mailcím:

telefonszám (vezetékes. mobil):
kĺizłrasznú j ogállásról sző|ó végzés
szźmla..

száĺr;Jav ezeto p éruintézet neve :

szám|aszźtm..

1. melléklet

PALYAZATI ADATLAP

AZ IGEI\.YELT TÁMOGATÁS
A pá|yázattal megvalósítandó tevékenység részletes ismertetése* * 

:

isénvelt páIvázati támosatás cisszeqe:

isazo|t saiát forľás összege:

egvéb foľrás összege:

* Amennyiben a pá|yaző kiskoru, abban az estben is sziikséges az adőazonosító jel
megadása. (Az adőazonosító feltüntetése nélkül a pá|yźuat érvénytelen.)
** Az. adat|aphoz csatolandó külĺjn íven is folytatható.
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ďV

6
lr oldal



PÄĺvÁzĺTI ADATLAP

Budapest Főváros VIII. keľiilet
Józsefváľosi onkormánvzat

A TÁMoGATÁs FELHASZNÁr,Ás,ł

A p áIv azati cé l me evaló sítás anak kezdo i đőp onti a :

A tźmogatás tervezett fe|hasznźiásara vonatkozó k<iltség szźmlítás* ,.

*Kérjiik a sajźt és egyéb források megjelölését is.

ł1,
Ykĺ

ÜV \ oldal



I{YTLATKOZAT

Biintetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

1) A Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat által kiíľt más pá|yázaton uryanerTe a célľa
támogatásban nem részesiiltemJ sz.ewezetilnk nem részesült.

2) A Buđapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat, illewe intézményei, szervezetei á|tal a
pá|yázatban foglalt céltól eltérő más cékaazalábbi támogatásban részesültem/ľészesültiink:
pénzbeli:
nem pénzbeli: ........;....

3) HozzÁjáru|ok a páIyávati e|járásban á|ta|amlszervezetiiĺrk által közölt adatok keze|éséhe1 és az
Önkonnányzat intemetes honlapján va|ó ki)z.zététe|éhez.

4) Tudomĺísul veszeĄ hogy megtévesztő vagy valótlan adatszolgáltatiís, a megjelölt céltól eltéľő célra töľténő
támogatás.felhaszrálás, továbbá a megkötendő támogatási szerződésben vállalt kiitelezettség nem vagy
határidőn tuli teljesítése esetén _ az önkormőnyzat általi tudomásszerzéstől szím.ított két évig _ pá|yáati
támogatásban nem részesülhetelďrészesülhetiink, illetve a máľ folyósított támogatást vissza kell
fizetnem/fizetlünk.

5) HozzÁjáru|ot hogy a 4) pontban megjelölt esetekben adataimat az onkomlányzat a kjzárt pályázólaól
v ezntett nýlvántaľtásában keze! e.

6) Allami vagy önkormányzati adóhatósággal, táľsadalombiztosítási szerwel szemben nem áll fenn
köztaľtozísomlköztartozásunk

7) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáľól szóló 20o7. évi cL)oüI. törvény 6. $-ában foglalt
összeférhetetlenség pályázat omlpá|y äzattlnk vonatkozásában

nem áll fenďfennáll
az összeférhetetlenségre okot adó köriilmény:

8)

az összeférhetetlenségre megsziintetésére tett intézkedések:

A közpénzekből nyujtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi cL)o(xl. törvény 8. $-ában foglalt
érintettség

nem áll fenďfennáll
az érintettségre okot ađó köľtilnény:

A fennálló éľintettséggel kapcsolatban a tiirvényben foglalt előÍrásolĺnak eleget tettem.

Budapest, 201...................

pá|y áző Iképviselő aláíľása

!ĺ pá|y árati adat|aphoz csatolnĺ kell* :

! a bÍrósági nyilvántaľüásba vételľől hozott végzésmásolatát
! aszprvezetalapĺtó okiľatát
tr ďáírási cÍmpéldány
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Indokolás

1, $-hoz
A ręndęlet hatÍl|yaalátartoz,ő szervęzętek, magánsze.mélyek meg;lratráľozősáńtartalmazaa.

2. g-hoz
A rendelet alapjánpalyázati tĺĺmogatasban részesíthető páIy,'azatí célok meghatźrozźlsát taľ-
taknazza.

3. $-hoz
A páľyazaton keresztĺil finanszírozható kiadrási célok meghatarozása.

4. $-hoz
Apáiyazat kiírási hatĺáľidejének meghatĺáľozásáta, a kiíľandó pá|yźzatokkörének meghatĺáľo.

zasarą a palyázati felhívĺás taÍtalmi elemeinek meýlatfuozuarąkozzététe|re vonatkozó sza.
bályokat tafialmazza.

5. $-hoz
ApáLyazaton előnyben ľészesĹilők, valamint apáiyázati lehetőségbő||<lzartakkörének meg-

határozźsźt1ąx12f,1naz'z.v.

6. $-hoz
A pźiyazat elbíľĺálĺísĺĺra vonatkozó szabáĺyokat' vďamint a tĺámogatĺás elszámolĺĺsźnak szabá-
Iyuttarlalmazza.

7. $-hoz
Jogtechnikai rendelkezések: a rendelet hatalybalépésével és a korábbi rendelet hatĺílyon kívtil
helyezésére vonatkozó ľendelkezéseket tarta]mazza.
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