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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat , . sueuese 
Képviselő-testülete *> / A^SLI QÖ ZOX<Q 

Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 

Tárgy: Javaslat kőbányai székhelyű 
civil szervezetek részére 
kiírandó pályázatra 

Tisztelt Képviselő-testület 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2010. évi 
költségvetéséről szóló 3/2010. (11.15.) számú önkormányzati rendelete 14. számú 
mellékletében a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság részére 15,5 millió 
forint tartalékkeretet biztosított, melyből a Bizottság 3 millió Ft összeget különített el 
a civil szervezetek 2010. évi pályázata céljára. Javasolom, hogy a Képviselő-testület 
bízza meg a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságot a pályázatok 
értékelésével és a forrás elosztásával. 

A fentiek értelmében kezdeményezzük, hogy a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évben is írja ki a kőbányai 
székhelyű civil szervezetek számára a pályázatot, melynek célja a kőbányai civil 
szervezetek támogatása, a kerület értékeinek megőrzése, az épített és természeti 
környezet védelme, valamint a kőbányai lakosság részére végzett tevékenység 
érdekében benyújtott konkrét programok és működési célok támogatása." 

Az előterjesztést a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 2010. 
február 23-ai ülésén megtárgyalta és az elnök a Bizottság döntését a Képviselő
testületi ülésen ismerteti. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el: 

H a t á r o z a t i j a v a s l a t 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot ír ki a kőbányai székhelyű civil szervezetek - egyesületek - 2010. évi 
támogatására, melynek célja a kerület értékeinek megőrzése, az épített és természeti 
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környezet védelme, valamint a kőbányai lakosság részére végzett tevékenység 
érdekében benyújtott konkrét programok és működési célok támogatására a 
mellékelt kiírás alapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter a Sport, Ifjúsági és Civil 

Kapcsolatok Főosztály vezetője 

Budapest, 2010. február 24. 

fiöú , fagyna 
einök 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
P Á L Y Á Z A T 

kőbányai székhelyű civil szervezetek 2010. évi támogatására 

Pályázat célja: 
A kőbányai civil szervezetek támogatása, a kerület értékeinek megőrzése, az épített és 
természeti környezet védelme, valamint a kőbányai lakosság részére végzett tevékenység 
érdekében benyújtott konkrét programok és működési célok támogatása. 
Pályázók köre: 
Budapest X. kerületi székhelyű és működésű a Fővárosi Bíróság által bejegyzett civil 
szervezetek közül az egyesületek pályázhatnak! 
Sport és polgárőr egyesületek, valamint alapítványok nem pályázhatnak! 
Pályázatokhoz rendelkezésre álló keret: 3.000.000.-Ft 
Pályázatonként elnyerhető támogatás: maximum: 250.000,-Ft 

Pályázati folyamat időrendje: 
- Beadási határidő: 2010. április 19.12.00 óráig 
A pályázatokat a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 2010. április 26-a után 
bírálja el. Elszámolás: a támogatás folyósításakor megkötendő megállapodás szerint 
Pályázati feltételek: 
- Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be! 
- Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet. 
- Kötelező mellékletek csatolása: jogerős záradékkal ellátott bírósági bejegyző végzés 
másolata, 30 napnál nem régebben kiállított eredeti hivatalos nyilvántartási kivonat, 
igazolás és alapszabály másolata, 
- a szervezet kérelmének indoklása és költségvetése (max. 1 oldal) 
Nem vehet részt a pályázaton olyan szervezet, amely a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekről a megadott 
határidőig nem számolt el, illetve van köztartozása. 

A pályázó vállalja, hogy más Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattól vagy az általa, illetve intézménye által alapított alapítványtól -
ugyanazon célra- nem kér támogatást. 
Pályázati eljárás: 
A pályázatot a mellékletekkel együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján 1 
példányban kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatala, Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztályánál (1105 Bp., 
Szent László tér 16. fszt. 5. szoba). A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető 
Jógáné Szabados Henrietta osztályvezetőtől a +36-1-4338-132 telefonszámon, illetve a 
szabados heni@kobanya.hu email címen. 
A pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, postai úton is, illetve letölthető 
interneten a www.kobanya.hu honlapról. Az adatlap másolható! 
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati feltételeknek elutasításra kerül! 
A nyertes pályázókkal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
megállapodást köt, melyben rögzítik a pályázati összeg folyósításának feltételeit, a 
támogatás célját, az elszámolás időpontját és módját. 

A támogatott civil szervezet hozzájárul ahhoz, hogy nevét, címét és a támogatás 
összegét a támogató a médiában nyilvánosságra hozza. 

Budapest, 2010. 

mailto:heni@kobanya.hu
http://www.kobanya.hu


Iktatószám: 

Érkezett: 2010. 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

PÁLYÁZATI ADATLAP  

A kőbányai székhelyű civil szervezetek 2010. évi támogatásához 

1./ A pályázat címe: 

2.1 A pályázatot benyújtó szervezet (jogi személy) 

Neve: 

Címe: 

Adószáma: 

Tel szám, email cím: 

3./ A témafelelős neve, fax- és telefonszáma: 

4./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve: 

Címe: 

Bankszámlaszáma: 

5./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. 1 oldal) 

6.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) 



7. A program tervezett költsége: 

Költségnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 

Összesen: 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2010 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott 
adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott 
pályázat megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felé a Megállapodásban rögzített 
határidőig elszámolok. 

A pályázó szervezet cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 

Az adatlapot számítógéppel, ennek hiányában olvashatóan, nyomtatott 
betűkkel töltse ki! 

1. Pályázati program részletes leírása és költségvetése (max. l-l oldal); 
2. Jogerős záradékkal ellátott bírósági bejegyző végzés másolata, 
3.30 napnál nem régebben kiállított eredeti hivatalos nyilvántartási kivonat, igazolás, 
4. Alapszabály másolata 
5. A szervezet aláírási címpéldányának másolata 
6. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. 



NYILATKOZAT 

A pályázatot benyújtó: 

(szervezet) törvényes képviselője kijelentem, hogy a fent nevezett szervezetnek 60 

napon túli köztartozása (APEH, VÁM, TB, egyéb adó) nincs. Tudomásul veszem, 

hogy a valótlan adatok közlése esetén a támogatás nem illet meg. Ebben az esetben 

a támogatás teljes összegét a pályázatot kiíró részére visszafizetem. 

Budapest, 2010. 

cégszerű aláírás, bélyegző 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2010. évi költségvetés 

eFt-ban 
Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint 

Megnevezés 2009. évi terv 2010. évi terv 

Működési célú általános tartalék 

Képviselő-testület 99 068 73 282 

Polgármester 15 000 13 500 

Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság 2 000 1 800 

Kulturális és Oktatási Bizottság 3 000 2 700 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 000 2 700 

Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 4 000 15 500 

Jogi Bizottság 7 000 6 300 

Pénzügyi Bizottság 2 000 1 800 

Működési célú tartalékok összesen 135 068 117 582 

Felhalmozási célú általános tartalék 

Képviselő-testület 75 285 76 400 

Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 2 000 1 800 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2 000 1 800 

Felhalmozási célú tartalékok összesen 79 285 80 000 

Mindösszesen 214 353 197 582 



4./ Napirendi pont: 
Javaslat pályázat kiírására a kőbányai székhelyű civil szervezetek részére 

26/2010. (II. 23.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy írjon ki pályázatot a kőbányai székhelyű civil szervezetek - egyesületek - 2010. 
évi támogatására a pályázati felhívásban foglaltak szerint, melynek célja a kerület 
értékeinek megőrzése, az épített és természeti környezet védelme, valamint a kőbányai 
lakosság részére végzett tevékenység érdekében benyújtott programok és működési 
célok támogatása. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság részére 15,5 millió Ft 
tartalékkeretet biztosított, melyből a Bizottság 3 millió Ft összeget különített el a civil 
szervezetek 2010. évi pályázata céljára. A pályázatok értékelésével és a rendelkezésre 
álló pénzügyi keret cél szerinti elosztásával bízza meg a Sport, Ifjúsági, Civil és 
Kisebbségi Bizottságot. 


