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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az ifjúsági feladatterv értelmében két pályázat kiírására kerül sor a mellékletben 
található kiírások alapján. 

A pályázatok forrása a költségvetésben szereplő ifjúsági feladatokra tervezett ösz-
szeg. Javasolom, hogy a Képviselő-testület bízza meg a Sport, Ifjúsági, Civil és Ki
sebbségi Bizottságot a pályázatok értékelésével és a forrás elosztásával. 

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság március 24-ei ülésén tárgyalta az elő
terjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

„33/2009. (III. 24.) 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 helyi gyermek és ifjúsági szervezetek működésének, infrastruktu
rális fejlesztésének támogatására, önszerveződő ifjúsági kiscsoportok, klubok létrejöt
tének ösztönzésére, tevékenységük gazdagítására. A pályázathoz a költségvetésben 
tervezett összegből biztosítson 3.000.000,-Ft-ot. A pályázatok értékelésével és a ren
delkezésre álló pénzügyi keret cél szerinti elosztásával bízza meg a Sport, Ifjúsági, Ci
vil és Kisebbségi Bizottságot. 
Javasolja a bizottság, hogy a Pályázati felhívás az áprilisi Kőbányai Hírekben jelenjen 
meg." 

„34/2009. (III. 24.) 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 helyi alap- és középfokú oktatási intézmények diákönkormányza
tai közösségfejlesztő és szabadidős programjainak támogatására, különös tekintettel az 
egészséges életvitelhez szükséges képességek kialakítására. A pályázathoz a költségve
tésben tervezett összegből biztosítson 2.500.000,-Ft-ot. A pályázatok értékelésével és a 
rendelkezésre álló pénzügyi keret cél szerinti elosztásával bízza meg a Sport, Ifjúsági, 
Civil és Kisebbségi Bizottságot." 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el: 

HATÁROZATI JAVASLATOK 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályáza
tot hirdet helyi gyermek és ifjúsági szervezetek működésének, infrastrukturális fejlesz
tésének támogatására, önszerveződő ifjúsági kiscsoportok, klubok létrejöttének ösztön
zésére, tevékenységük gazdagítására. A Képviselő-testület a pályázathoz a költségve
tésben található összegből 3.000.000 Ft-ot biztosít. A pályázatok értékelésével és a 
rendelkezésre álló pénzügyi keret cél szerinti elosztásával a Sport, Ifjúsági, Civil és 
Kisebbségi Bizottságot bízza meg. 

2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályáza
tot hirdet a helyi alap- és középfokú oktatási intézmények diákönkormányzatai közös
ségfejlesztő és szabadidős programjainak támogatására, különös tekintettel az egészsé
ges életvitelhez szükséges képességek kialakítására (drogprevenció, konfliktuskezelés-
és megoldás, szexuális felvilágosító tevékenység). A Képviselő-testület a pályázathoz a 
költségvetésben található összegből 2.500.000 Ft-ot biztosít. A pályázatok értékelésé
vel és a rendelkezésre álló pénzügyi keret cél szerinti elosztásával a Sport, Ifjúsági, 
Civil és Kisebbségi Bizottságot bízza meg. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

ifjúsági szervezetek működésének, valamint a tevékenységük során megvalósuló 
programok, események, kezdeményezések támogatására 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pá
lyázatot hirdet helyi gyermek- és ifjúsági szervezetek működésének, infrastruk
turális fejlesztésének támogatására, önszerveződő ifjúsági kiscsoportok, klubok 
létrejöttének ösztönzésére, tevékenységük gazdagítására. 

A pályázat célja: támogatni az iskolai, egyházi és egyéb szervezetek keretein 
belül működő gyermek és ifjúsági szervezeteket, klubokat, ifjúsági civil szerve
zeteket. Azok a szervezetek részesülnek támogatásban, melyek programjaikkal 
lehetőséget biztosítanak a humanista értékrend elsajátítására, erősítésére, tevé
kenységükkel hozzájárulnak a fiatalok műveltségének gyarapításához, valamint 
foglalkozásaikkal a személyiség- és közösségfejlesztést szolgálják. Ezen kívül a 
szervezetekben folyó tevékenységen keresztül erősítik a demokráciát, a toleran
cia kultúrájának elsajátítását, általános érték- és érdekközvetítő szerepük kiszé
lesítését. 

A kiíró csak azokat a pályamunkákat támogatja, amelyek tartalmazzák az 
elérni kívánt célt, megvalósulásának kritériumait, a tervezett foglalkozások 
célcsoportjait, tematikáját, az alkalmazott módszereket, munkaformákat. 

A diáksport, az iskolai sportkör és egyéb sportrendezvények támogatására 
a pályázat nem vonatkozik. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje: a pályázatot 2009. május 11-éig kell 
benyújtani pályázati adatlap kitöltésével és a mellékletek csatolásával a Buda
pest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Sport, 
Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztályához (1105 Bp., Ihász u. 24.) személye
sen vagy postai úton 1 példányban. 

A pályázat értékelése: a pályázatot a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottsága értékeli. Az ered
ményhirdetés tervezett időpontja 2009. május 26., melyről a sikeres pályázók 
írásos értesítést kapnak. A pályázati támogatások átutalását megelőzően a Buda
pest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a nyertes pályázóval szerző
dést köt. 



A pályázatokhoz rendelkezésre álló keret: 3.000.000.- Ft. 

A megpályázott programoknak 2009. december 31 -éig le kell bonyolódniuk. 

A pályázati feltételek: 
- egy ifjúsági civil szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, intézményen 

belül működő szervezet intézményenként ugyancsak egy pályázattal vehet 
részt, 

- pályázni csak az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet, 

- támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a döntéshez szükséges 
valamennyi információt hiánytalanul és a megadott határideig megküldte, 

- a pályázaton elnyert támogatás csak a pályázaton szereplő programok 
megvalósítására fordítható, ezért a pályázati adatlapon a szervezet vezető
je arról is nyilatkozik, hogy az elnyert támogatás összegét elkülönítetten 
kezelik és a pályázatban szereplő programok megvalósítására használják 
fel. (A támogatás összege élelmezésre nem fordítható!) 

- a támogatásban részesülő ifjúsági szervezetek a benyújtott pályamunkák 
megvalósításához az Önkormányzat más szervétől, vagy alapítványától 
ugyanarra a programra támogatást nem igényelhetnek. 

Az elnyert támogatás felhasználásával a pályázók tartalmi és pénzügyi beszámo
lót kötelesek készíteni, melyet a program befejezését követő 15 napon belül, de 
legkésőbb 2009. december 31-éig el kell juttatni a Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztályára. 



Nyilvántartási szám: 

Érkezett: 2009. 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

IFJÚSÁGI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 

1./ A pályázatot benyújtó szervezet 

Neve: 

Címe 

2.1 A témafelelős neve, telefonszáma: 

3./ A szervezet pénzintézeti adatai: 

Neve: 

Címe: 

Bankszámlaszáma: 

Adószáma: 

4./ A program célja, részletes leírása: (1. sz. melléklet) 

5./ Megvalósítás időszaka: 

6./ A pályázott program címe és az igényelt összeg: 

Ft 

Ft 

Ft. 

Ft 

Ft 

Mindösszesen: Ft 



A pályázat költségvetése: 

A program megnevezése A program megva- Saját forrás Pályázott 
lósításához szüksé- összege (bevéte- összeg Ft. 
ges összeg (kiadá- lek) Ft. 

sok) Ft. 

Összesen: 

Bevétel: Ft+Pályázott összeg Ft=Kiadás: Ft 

Budapest, 2009. 

pályázó szervezet (intézmény) 
vezetője 

P.H. 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a diákönkormányzatok szervezésében megvalósuló programok, események, kez
deményezések támogatására 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pá
lyázatot hirdet a helyi alap- és középfokú oktatási intézmények diákönkormány
zatai közösségfejlesztő és szabadidős programjainak támogatására, különös te
kintettel az egészséges életvitelhez szükséges képességek kialakítására 
(drogprevenció, konfliktuskezelés és megoldás, szexuális felvilágosító tevé
kenység). 

A pályázat célja: a diákönkormányzatok szerepének erősítése, a demokrácia, a 
diákjogok, a közéletre nevelés, az érdekképviselet, az egészséges életmód téma
köreiben szervezett programok támogatása. Ezen kívül az iskolai diákmédia fo
lyamatos működtetése, a közösségfejlesztés és a szabadidő hasznos eltöltését 
szolgáló események sokrétűbbé, teljesebb körűvé tétele. 

Támogatott terület: az iskolai diákönkormányzatok olyan rendszeres, egész 
tanévre szóló szabadidőben (intézményen belül és kívül) végzett programjai, 
amelyek aktivizálnak, lehetőséget nyújtanak az önkifejezésre és kreatív tevé
kenységre, megtanítanak kooperálni, felelősségre nevelnek, sikerélményhez jut
tatnak. Hozzájárulnak a pozitív igény felkeltéséhez, az azonos érdeklődésű diá
kok közösségének kialakításához. (PL: zene-, színház- és múzeumbarátok, le
mezgyűjtők, életmentők stb. klubja, film, tánc és egészséges életmód klub, diák
turizmus stb.). 

Sportprogramokra a pályázat nem vonatkozik. 

A kiíró csak azokat a pályamunkákat támogatja, amelyek tartalmazzák az elérni 
kívánt célt, megvalósulásának kritériumait, a tervezett foglalkozások célcsoport
jait, tematikáját, az alkalmazott módszereket, munkaformákat. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje: a pályázatot 2009. május 11-éig kell 
benyújtani pályázati adatlap kitöltésével és a mellékletek csatolásával a Buda
pest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Sport, 
Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztályához (1105 Bp., Ihász u. 24.) személye
sen vagy postai úton 1 példányban. 



A pályázati feltételek; 

- pályázni csak az iskola diákönkormányzata egyetértésével szervezett és 
bonyolított programokkal lehet, 

- egy iskola csak egy pályázatot nyújthat be, 

- pályázni csak az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet, 

- támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a döntéshez szükséges 
valamennyi információt hiánytalanul és a megadott határidőig megküldte, 

- a pályázaton elnyert támogatás csak a pályázaton szereplő programok 
megvalósítására fordítható, ezért a pályázati adatlapon a szervezet vezető
je arról is nyilatkozik, hogy az elnyert támogatás összegét elkülönítetten 
kezelik és a pályázatban szereplő programok megvalósítására használják 
fel. (A támogatás összege élelmezésre nem fordítható!) 

- a támogatásban részesülő diákönkormányzatok a benyújtott pályamunkák 
megvalósításához az Önkormányzat más szervétől, vagy alapítványától 
ugyanarra a programra támogatást nem igényelhetnek. 

A pályázathoz rendelkezésre álló keret; 2.500.000.- Ft. 

A pályázat értékelése: a pályázatot a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottsága értékeli. 

Az eredményhirdetés időpontja: 2009. május 26., melyről a sikeres pályázók 
írásos értesítést kapnak. A pályázati támogatások átutalását megelőzően a Buda
pest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a nyertes pályázóval szerző
dést köt. 

Az elnyert támogatás felhasználásával a pályázók tartalmi és pénzügyi beszá
molót kötelesek készíteni, melyet a program befejezését követő 15 napon belül, 
de legkésőbb 2009. december 31-éig el kell juttatni a Budapest Főváros X. Ke
rület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Sport, Ifjúsági és Civil 
Kapcsolatok Főosztályára. 



Nyilvántartási szám: 

Érkezett: 2009. 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

DIÁKÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZÉSÉBEN MEGVALÓSULÓ 
PROGRAMOK, ESEMÉNYEK, KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁ

SÁRA 

1.1 A pályázatot benyújtó nevelési-oktatási intézmény 

Neve: 

Címe: 

Fenntartója: 

2.1 A pályázatot benyújtó intézmény pénzintézeti adatai: 

Neve: 

Címe: 

Bankszámlaszáma: 

Adószáma: 

3./ A működés adatai: 

Tanulószám (2008. szeptember 15-én) fő 

A diákönkormányzatot segítő tanár neve, telefonszáma: 

A diákönkormányzatot vezető diák neve, osztálya: 

A diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása 
- természetben: 

- költségvetési forrás biztosításával: Ft 



4./ A pályázott program megnevezése és az igényelt összeg: 

Ft 

Ft 

Ft 

Ft 

Ft 

Mindösszesen: Ft 

A pályázat költségvetése: 

A program megnevezése A program megva- Saját forrás Pályázott 
lósításához szüksé- összege (bevéte- összeg Ft. 
ges összeg (kiadá- lek) Ft. 

sok) Ft. 

Összesen: 

Bevétel: Ft+Pályázott összeg Ft=Kiadás: Ft 

5./ A pályázott program(ok) részletes leírása, bemutatása 
(1. sz. melléklet) 

Budapest, 2009. 

DÖK segítő tanár DÖK diákvezető 

intézményvezető 

P.H. 


