
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

L.JŐ . számú előterjesztés 

az iskolai táborok, erdei iskolák 2013. évi támogatásárakiírt 
pályázatról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évek óta kiemeit figyelmet fordít a 
kerületi nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek táboroztatására. Az Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) rendelet 13. mellékletének 8. sorában a 
Képviselő-testület 4 OOO OOO Ft összeget biztosított iskolai táborok, erdei iskolák 

támogatására. 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület írjon ki pályázatot az iskolai táborok, erdei iskolák 
támogatására. A pályázati felhívás jelenjen meg az Önkormányzat honlapján. 

II. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. február 26. n 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

DrS~~tián Jegyzl~ll:>f 
(\._ . 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2013. ( ... )határozata 

az iskolai táborok, erdei iskolák 2013. évi támogatására kiírt 
pályázatról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sor 3. oszlopában biztosított 4 OOO OOO Ft összeg 
felhasználására pályázatot ír ki az iskolai táborok, erdei iskolák támogatására az l. melléklet 

szerint. 

2. A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapjánjelenik meg. 

Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

2013. március 31. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



l. melléklet a ... ..12013. (. .. .) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

PÁLYÁZATA 
Iskolai táborok, erdei iskolák működésének 2013. évi támogatására 

A pályázat célja: Az iskolai táborok, erdei iskolák pályázati rendszerben, évi egy alkalommal 
történő támogatása. 

A pályázat nyílt: 

Pályázók köre: Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat működtetésében álló 
általános iskolák, valamint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott 
óvodák 

Tervezett keretösszeg: 4 millió forint 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: A pályázatot személyesen egy eredeti és 
egy másolati példányban a megfelelőerr kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok 
csatolásával lehet benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem külalakjában nem változtatható 
meg. 
A pályázatot "Az iskolai táborok, erdei iskolák működésének támogatása" megjelöléssei 2013. 
március 28-án (csütörtök) 16.00 óráig lehet személyesen benyújtani a Budapest Főváros 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportnál (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 
A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető az Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál a 
+36-1-4338 151 telefonszámon, illetve az oktatas@kobanya.hu email címen. 
Pályázati adatlap igényelhető a fenti címen személyesen, illetve letölthető a www.kobanya.hu 
honlapróL Az adatlap másolható! 

Pályázati feltételek: 
l. A pályázat elengedhetetlen részét képező mellékletek és tartozékok a következők: 

a. Hibátlanul és hiánytalanul kitöltött, hitelesített (lepecsételt és cégszerűerr aláírt) pályázati 
adatlap, melynek része a részletesen kidolgozott szakmai program és az azt alátámasztó 
részletes pénzügyi terv. 

b. Nyilatkozat (lepecsételt és cégszerűerr aláírt). 
2. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá: 

a) a pályázó nevét és címét, a program megvalósításáért felelős személy nevét, 
b) a program tervezett időpontját és helyét, 
c) a résztvevők létszámát, korosztályát, 
d) az igényelt támogatás összegét, és a megvalósításhoz rendelkezésre álló saját 

pénzeszközö ket, 
e) akkreditált erdei iskola esetében az akkreditációs számot, 
f) aki az önkormányzat által támogatott tábort veszi igénybe (Balatonlelle) nem részesülhet 

támogatásban. 
3. Ha a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban, azt a 
pályázatban fel kell tüntetnie. 

A pályázatok elbírálása 
a) A támogatás odaítéléséről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 



Képviselő testülete a 2013. áprilisi testületi ül é sén dönt. 
b) Formai hiba esetén a benyújtott pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testülete tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja. 
c) A támogatási összeg a résztvevők száma és az eltöltött napok arányában kerül felosztásra. 
d) A vándortáborban résztvevő gyerekek elbírálása 1,2-es szorzóval történik. 
e) Az intézményekben a támogatás szétosztásánál célszerű a gyermekek szociális helyzetét 

figyelembe venni. 
t) A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. 

Az elszámolás időpontja és módja: 
A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását követő két 
hónap, de legkésőbb 2013. december l. 
Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, a következő évi 
önkormányzati pályázatokból kizárásra kerül. 



Iktatószám: ................................. . (pályáztató tölti ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által, 

az iskolai táborok és erdei iskolák működésének 2013. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KÖKT-2013 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet 
neve: 
A erdei iskola/nyári tábor 
megnevezése, akkreditációs száma: 
A pályázó címe, elérhetősége: 

Pályázati programért felelős 
személy (a szervezet képviselő.ie): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 

E-mail címe: 

Pályázó adószáma: 

Pályázó bankszámla vezetője: 

Pályázó bankszámlaszáma: 

Pályázó intézményi formája 
(közoktatási, stb.): 

Az erdei iskolainyári tábor tervezett időpontj a: 
Az erdei iskolainyári tábor tervezett helyszíne: 

A programban részt vevő gyermekek száma: 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 
A programban részt vevő gyermekek életkora 
(-tól, -ig): 

éves: _fő 
éves: fő 



A tervezett program rövid összefoglalása: 

Költségvetés: 

Ellből1igényelt.tá111ógatás 
l;i , (Ft-llan) 

Dologi 

Nyilatkozat 

Mint a pályázó képviselője nyilatkozom, hogy az erdei iskolák és nyári táborok 
működésének 2013. évi támogatására kiírt pályázatra 

l darab eredeti illetve l darab másolati példányilan 

pályázatot nyújtottam be. 

Az adatlapon és a pályázatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek! 

Kelt: ............................. . 

P. H. 

aláírás 



NYILATKOZAT 
KÖZTARTOZÁSRÓL 

(nem önkormányzati fenntartású intézmények számára) 

Alulírott ................................................................................................... (az aláírásrajogosult személy neve) 

.................................................................................................................................. (pályázó megnevezése) 

..................................................................................................................................... (székhelyének címe) 

mint a Pályázó képviseletére jogosult, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 
hogy szervezetünknek köztartozása 

van nincs 
(a megfelelő aláhúzandó l) 

Amennyiben szervezetünknek köztartozása van, az a következő intézményekkel szemben áll fenn: 

l Intézmény megnevezése + Tartozás összege (Ft) l 

[~---- -~9_· ssze_se;,1. __________ -_--___ -___ --_---=-·-J 

Budapest, 2013 ................................. .. 

P. H. 

················································· 
cégszerű aláírás 


