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iselő.testületének

a Jőzsefváłľosban miĺködő őnszeweződő kłiziisségek, továbbá művészek és sportolók
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺáľosi onkormányzata elismeri, megbecsĹili és
tźlmogatja az onszervezođő köztisségeket, művészeket, sportolókat. Az egyĹittmfüödés
elősegítése céIjábő| Magyarorczág Alaptörvényę 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghataľozott eľedeti jogalkotói hatáskoľében, Magyarország helyi önkormźnyzataíról szóló
2011. évi CLX)O(IX. törvény 23.s (5) bekezdés 9. 13. I7. és 19. pondában, valamint a
kozpénzekből nyujtott támogatások átláthatőságaĺól sző|ő 2007. évi CLX)O(I. töľvény 18. $
(2) bekezdésében meghatátozott feladatköľében eIjáwa az önkormányzati támogatások
rendj érő1 az alábbíakat rendeli el

:

A rendelet hatáIyaa|átartoznak:
a) a lel.klismereti és vallásszabadságról sző|ő 2011. évi C. törvény ľendelkezései alapjrín
1. s (1)

gyhaznak minő sül ő szerv ezetek,
b) az egyesülési jogról, akozhasznujogállásról, valamint a civil szervezetek mfüĺjdésérőIés
tźlmogatźsźnőIsző|ő 201l. évi CLXXV. ttiľvényhatá|ya a|á tartoző jogi személyiséggel
rendelkező társadalmi szervezet, szĺĺvetség(kivéve a párto\ a munkaadói és munkavźi|a|ői
érdek-képviseleti szew ezetet, a biztosítő egyesületet),
c) aPolgán Tclrvénykönyvről szőIő 2013. évi V. tcirvény aLapján létrejött, jogi személyiséggel
bitő a|apítvány, egyesiilet (iđenem érťveakozalapíĺĺźnyt),
Ą a Sportľól szóló 2004. évi I. tĺirvény15. $ (1) bekezdésében meghatérozott spoľtszeÍvezet,
e) nemzetiségi önkoľmźlĺyzat: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tĺiľvény
a|apjźn létľehozott, Jőzsefvárosban mfüĺjđőhelyi nemzetiségi önkoľmányzat,
fl mllvész: miĺvészetitevékenységetfolýató VIII. keriileti állandó lakóhellyel ľenđelkező
magźnszemé|y.
e

(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjában felsoroltak (továbbiakban: önszervezőđő közĺisségek)
akkor tntozĺak e rendelet hatźůya aIá, ha:
a) tevékenységiiket kizaľőIag vagy elsősorban a VIII. kerületi lakosság érdekébenvégzik
vagy
b) bejegyzett székhelyfü a VIII. keľĹiletkozigazgatási területén van vagy bejegyzett orszĘos
vagy ľegionális szervezettJk a VIII. kerület igazgatźsĺterületén szervezeti egységgel
rendelkezik.

t,

(3) A ľendelet hatá|ya nem terjed ki az onkormanyzat kotelező feladatát megállapodás
a|apjtnátĺá||a|ő szervezęteknek a megállapodásban foglalt feladatainak ellátźsára.

2. s A Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: onkormányzat) az 1. $ (1) bekezdés szerinti jogosulti köľnek pá|yazat iÍján
felhasználható kiemelt, céljellegű költségvetési előiľányzatot (a továbbiakbarl: páIyázati alap)
kiiIönít el az éves kciltségvetésébenaz a|źhbi önkormanyzati cé|okat és feladatokat szolgáló
tevékenységek támogatása érdekében:
a) egészségtigyi pľevenciő, egészségeséletmód segítése;
b) szociális tevékenység, kaľitatívtevékenység(hátrányos helyzetűek segítése);
c) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
d) köznevelés;
e) képzés,képességfejlesfés;
Đ kultuľális tevékenység, közművelődési tevékenység;
g) múvészetitevékenység;
h) spoľt, iĘúsági ügyek;
i) nemzetiségi iigyek;
j) esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység;
k) épiiletállomány felújítása.
3. $ A pźiyázati alapból tiĺmogatásban a következőkiadási célok ľészesülhetnek:
a) programszervezési, rendezvényszewezésí,táboľszervezési, versenyszervezési költségek,
iđeéľtvea spoľtľendezvénrryeI összefüggő bírói és orvosi iigyeleti díjat,
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj,
c) eszkcizb eszerzés, eszközfelúj ítás,
d) rendszeres testedzési' sportolási feltételek biztosítása,
e) kiadvanyok, elektronikus és íľottszakmai sajtóanyag e|őźilítása;
f) a máshova benyújtandő pá|yázati önľész,
g) ko zhasznú tevékenys é g gel ö s szefiig gő kö ltsé gek,
h) mfüödéssel jĺĺró költségek,
i) éptilet-felújítássaljaľó kĺiltségek.

4. s (1) A rendelet 2.$-a szeľinti tevékenységek támogatásźna azEmberi Erőforľás Bizottság
javaslatainak figyelembe vételével a polgármester minden évben két alkalommal, ápľilis 15-ig
és j únius 3 0 -i g dönt az alábbi p áIy źzatok ki íľásaľó l :
a) civil pá|yázat,
b) egyhazipźiyázat,
c) nemzetis égi pźiyźnat,
d) sport pá|ytnat.
(2)

^páIyźlzati
tenni.

felhívást aJőzsefvźtros rijságban és a wwwjozsefuaros.hu honlapon kozzéke||

(3) A ptiytnati felhívásnak tartaImaznia kell a pá|yázat céIját, a tźĺnogattlsfeltételeit, az
odaítélhető támogatás cisszegére vagy kereteiľe vonatkoző ľendelkezést, a támogatźs
fe|haszĺáIásĺĺnak és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvetó szabtiyaít, a ptúyćuati
đokumentáció benyujtásának hatĺíridejét,helyét és módját, az elbírźiás rendjét, határidejét, az
eredményľől történő értesítésmódját.

:._

(4)

A

pá|yázat benffitására|egalább 15 napot biztosítani kell.

(5) Érvényesenpályázni afe|hívásban megjelölt hataľidőben, a ľendelet 1. mellék|etétképezó
páIyázati ađatlapkitöltésével lehet. Az ađatlaphoza páIyázati felhívásban megjelölt

dokumentumokat hiánytalanul be kell csatolni. Hiánypótlásra kizźrő|ag a pźiyázatok
benýjtásara nyiwa álló hataľidőn belĹil van lehetőség. A pźiyźnatikiíľásnak és e rendelet
szabá|yaínak nem megfelelő módon benyújtott páLyázatí kérelmek érvénýelenek.
(6) A beérkezett pá|ytnatokat a benyújtási hatarido lejártft ktivető legfeljebb 30 nap alatt kell
elbíľálni.
5. s (1) ApáIyázatok elbírálása során előnyben részesül az apá|yźnó, aki
a) állami, önkoľmányzati tźlmogatásban nem részesül, nincs szponzori szerződése és az
onkotmányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységetfolytat,
b) a p á|y azati cé lokb an me gfo galm azott feIađatokho z onr észt i s b izto s ít.

(2) Amennyiben a páIyaző az onkormźnyzat korábbi pátytzata a|apján támogatásban
részesült és az e|száłrlolási kcitelezettség hatĺíĺideje|ejáĺt, újabb pá|yźnatot akkor nyújthat be,
ha elszámolźsát az onkormanyzat e|fogadta.
(3) A tudomásszerzéstől szźlmitott két éven belül nem részesülhet támogatásban és a mźlr
folyósítotttámogatásvisszaťlzetésérekĺjtęlezhetőazatámogatott,aki:
a) a támogatásra benyújtott pá|yazati dokumentációjában lényeges körĹilményről, tényről

valótlan vagy hamis adatot szolgá|tatoÍI, v agy
b) a támogatást a támogatási szerződésben megjeltilt céltól részben vagy egészben eltérően
hasznźitafel, vagy
c) a támogatźsi szeruődésben vźl|a|t k<itelezettségét nem vagy nem hatĺíľidőbenteljesítette.

6. $ (l) Az egyes pźiyázati kérelmek tźmlogatástlrő| _ a k<izĺisségi célúalapítvrínyi fonás

źtadása kivételével- a polgáľmester dönt az Embeľi Erőforrás Bizottság javaslata a|apjźn.
Alapítvrĺnyiforrás źńadása, továbbá minden olyan támogatás esetén, ahol jogszabáIy a
támo gatási donté s źúruházását me gti ltj a, a Képvi s el ő -te sttilet dönt.

páIyźnati tźlmogatás elnyerése esetén az onkormányzat nevében a polgáľmesteľ
a támogatoÍIal', atámogatźls ĺisszege a tĺĺmogatottbankszĺám|ájźra a
szetződéskötéstől számított 15 napon beltil keľtil źÍutalásra.

(2)

^ szeruődést köt
tĺímogatási

(3) A tĺĺmogatottaz onkormźnyzatfelé beszámolási és elszĺĺmolási kötelezettséggel tartozika
részérecéljelleggel juttatott ĺisszeg rendeltetésszerű felhaszná|ásárő|, melyet a tĺímogatást
nyúj tó e|Ienonzruj o go sult.

A

tĺímogatott,amennyiben ľendelkezik honlappal, köteles tvon az Önkoľmźnyzatot a
támogatásiszerzóđéshatźiyaalatttámogatókéntfeltiintetni.

(4)

(5) A polgármester hatáskötébe tartozik e rendelet alapjĺínnýjtott tźlmogatásra vonatkoző
szerzőđésmegkötése, szerzĺ5désmódosítźsa vagy a felhasznáLási hatźrldo, elszámolási
hataÍ|ďó módosítás engedé|yezése, az elszámolás elfogadása vagy elutasítása.

7. s (1)

Ezarende|et20l6. máľcius 03-án 16.00-kor |éphatáIyba.

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

(3)Hatályát veszti a Jőzsefvárosban mfü<jdő onszervezódő közösségek, továbbá művészek és
sportolók páIyźzatittrnogatásától szóló 22l20I1.(IV.12.) önkormányzati rendelete.

Budapest, 2016. maľcius 3.

Danada-Rimán Edina
jegyző
taľtós távollétében
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PLĺyĺztTIÁ.DATLAP
Budapest Főváros VIII. kerĺi|et
Józsefvárosi onkoľmánvzat

1.

melléklet

pĺĺvĺzĺTI
ADATLAP
A PALYAZO ADATAI
neve:

székhelve/lakcíme:
adőszźľna'ladóazonosító i ele * :
képviseletľe jogosult személy és
beosztása:

e-mail cím:
telefonszám (vezetékes' mobil) :
kozhasznuj o gállásró l szőLo v égzés
száma:
száĺĺriavezętő pénzintézetneve

:

szźlrrťraszźlm:.

AZ I GEI\rYELT TÁMoGATÁS

A

i

páIy azattal megvaló sítandó tevékenység részletes ismeľtetése* *

gényelt p źiyźzati támo gatás

ö

sszege

:

:

isazo|t saiát forrás összege:
egyéb forľás összege:

* Amennyiben a pá|yáző kiskoru, abban az estben is szfüséges az adőazonosító

megađása. (Az adőazonosító feltiintetése nélkül a pá|yźzat érvénytelen.)
Az adat|aphoz csatolandó külön íven is

**

folýatható.

jel
1. oldal

PĺĺyĺzĺTIADATLAP
Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefvárosi Onkoľmánvzat

A TÁMoGATÁS FELHAsZľÁĺ-Ása.
A

p áIy ézati cél me gvaló sításĺának

kezđői dő

p o

nti

a

:

A páIvázati cél mesvalósításaĺlak befeiező időpontia:
Atźlmogatástervezettf e|hasznźiásaľavonatkozóköItségszámítás*:

*KérjĹik a saját és egyéb források megjelölését is.

2. o|đal

PAĺyĺzĺTIADATLÁP
Budapest Főváros VIII. kcľület

Józsefváľosi Onkormánvzat

NYILATKOZ,AT
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

l) A Budapest

Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat által kiíľtmtłs pá|yázaton ugyanelTe a célra

támogatásban nęm részesĺiltęmJszerv ezętiink nem részesi.ilt.

2) A

Budapest Főváros VIII. kertilet JózsefVárosi onkoľmányzat, illetve intézményei,szervęzętęi á|ta| a

páůyźuatbanfoglalt céItóI eltérő más céIra aza|źhbi tamogatásban részesÍiltem/részesültĺink:

pénzbeli:

nem pénzbe|i: .............

a pá|yźzati eljáľásban á|talam/szervezetĺink által közölt
tnkormányzat internetes honlapján va|ó közzptéte|éhez'

adatok kezeléséhez'és az

3)

Hozzájáru|ok

4)

Tudomásul veszem' hogy megtévesztő vagy valótlan adatszolgáltatás, a megielölt céltól eltérő célra töľténő
támogatás-felhasmáIás, továbbá a megkötendő támogatási szerződésben vállalt kötelezettség nem vagy
határidőn tuli teljesítéseesętén -az önkormányzat általi tudomásszerzéstől számított két évig _ pá|yźlz;ati
támogatásban nem részesĺilhętelďľészesülhetiink, illefue a már folyósított támogatĺíst vissza kell
fizetnęm/Íizętntink.
HozzÄjźru|ok, hogy a 4) pontban megjelöIt ęsetekben adataimat az tnkormányzat a kizárt pá|yźzó|ĺĺ:ó|

s)

v.ezetett nyi lvántartásában keze

6)

Allami vagy önkormányzati

lj e.

adóhatósággal,

kłJtú.artoztLsom,/köztaľtozásunk.

7)

társadalombiaosítási szerwel szemben nem

áll

fenn

AközpénzekbőI nyújtott támogatások źú|áthatőságáról szóló 2007. évi CLxxxI' töľvény 6. $-ában foglalt
összeférhetet|enség pá|y azatom / pá|y ázaľunk vonatko zásátban
nem áll fęnďfennáll
az összeferhetetlenségre okot adó körĺilmény:
az összeférhętetlenségre megsziintetésére tett intézkedések:

8) A

közpénzekből nyújtott tiímogatások źlt|źlthatőságfuól szóló 2007. évi CLxxxI. törvény 8. $-ában foglalt

érintettség

nem áll fenďfennáll

az érlntettségre okot adó kiirülmény:

A fennáIló érintettséggel kapcsolatban

a

törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

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

páiy átző ĺképvise|őalá írása

lx pályáz'ati adatlaphoz csatolni kel|*:

tr
!
tr

a bírósági nyilvántaľtásba vételrőI hozottvégzés másolatat

aszewezęt alapító okiratát

a|álrásj címpéldányt

,

A reniĺelet hatá|ya

Indokolás
1. $-hoz

a|á tartoźő szervezetek , magánszemélyek meghatáro zását tarta|mazza.

2. $-hoz

A rendelet a|apján pá|yázati támogatásban ľészesíthetopáIyázati célok meghatfuozźsát
tartalmazza.
3. $-hoz

Apźiytnatonkeresztiilfi nanszírozhatőkiadźlsicélokmeghatáĺozása.

4. $-hoz

A pźiyázat kiírási hataľidejének meghatározásźlra, a kiíľandó pá|yázatok kcjľének
meghataľozásźna, a pźiyázati felhívás taľtalmi ęlemeinek meghatarozástta, kozzététe|re
vonatkozó szabáIy okat tarta|mazza.
5. $-hoz
pá|yázaton előnyben részesülők, valamint a pályázati |ehetőségből |<lzźrtak köľének
me ghataľo zástú tartalmazza.

A

6. $-hoz

A

pá|yźnat ę|biráIására vonatkozó szabá|yokat, valamint
szabźiyaittartalmazza.

A

a

támogatás elszámolásrínak

7. $-hoz
rendelet hatá|yba lépésévelés a koľábbi rendelet hatalyon kívül helyezésérevonatkozó

rendelkezéseket taľtal mazza.
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