PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Környezetvédelmi pályázat alapítványok, egyesületek és egyházak,
valamint magánóvodák fenntartói számára
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Környezet- és Közrendvédelmi
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) nyílt pályázatot hirdet 2018. június 18. és 2019. június
5. közötti megvalósítási időszakra nem önkormányzati fenntartású intézmények
tevékenységéhez kapcsolódó alapítványok, egyesületek valamint egyházak, és
magánóvodák FENNTARTÓI számára.
Pályázati kategóriák:
1. kerületi szintű környezetvédelmi versenyek
2. iskolakert létesítés, fenntartás a feladatellátási helyen
3. zöldfelület-fejlesztés, fenntartás a feladatellátási helyen
4. környezetvédelmi, természetvédelmi rendezvények, tematikus napok
5. környezetvédelmi, természetvédelmi kirándulás
6. környezeti nevelési munkát, környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenység
megvalósítását segítő kis értékű eszközfejlesztés
A Környezetvédelmi Alap pályázati kerete 1.000.000 Ft.
A pályázati adatlap az Önkormányzat honlapjáról (http://budafokteteny.hu/ ) letölthető, vagy a
környezetvédelmi referenstől elektronikus úton igényelhető (vegvaria@bp22.hu), illetve
ügyfélfogadási időben átvehető.
Az igazolásokat, nyilatkozatokat több pályázat esetén elegendő egy példányban benyújtani.
Pályázatot nyújthatnak be:
– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil
szervezetek (civil társaság, Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a
szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, alapítvány, kivéve
közalapítvány és a pártalapítvány), amelyek bírósági nyilvántartásba vételük szerint
XXII. kerületi székhellyel működő szervezetek vagy nem XXII. kerületi bejegyzésű
szervezetek XXII. kerületi tag-/fiókszervezetei, amennyiben tevékenységük nem
kapcsolódik önkormányzati fenntartású intézményhez.
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerinti
elismert és nyilvántartásba vett egyházak XXII. kerületben működő jogi személyiségű
szervezetei,
- Budapest Főváros Kormányhivatalában nyilvántartott és Budapest XXII. kerületében
szolgáltatást nyújtó magánóvodák FENNTARTÓI.
Nem nyújthatnak be pályázatot:
azok a szervezetek, amelyek korábbi támogatási megállapodásban meghatározott
elszámolási határidőt, illetve feltételeket önhibájukból nem, vagy csak részben
teljesítették,
természetes személyek,
gazdasági társaságok (kivéve a közhasznú nonprofit jogállású gazdasági társaságokat).
Az 5. kategóriában (környezetvédelmi, természetvédelmi kirándulás) nem számolható el az
étkezési költség és a szállítási díj 50 %-a.
Azon civil szervezeteknek, amelyek 2017. május 15-ig eleget téve a törvényi előírásoknak,
benyújtották a Budafok-Tétény XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) a nyilvántartásba vételhez szükséges adatlapot és az ott felsorolt
dokumentumokat (lásd melléklet), s jelen pályázathoz nem kell csatolniuk azokat. Amely
szervezetek nem tettek eleget a regisztrációs kötelezettségüknek, kizárólag a mellékletben

csatolt adatlap kitöltésével és az ott megjelölt dokumentumok becsatolásával együtt nyújthatják
be pályázatukat. Ennek hiányában a pályázatot a Bizottság elutasítja. A pályázat
benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével, illetve az abban foglalt iránymutatások
szerint lehet benyújtani.
Az adatlap nélkül beküldött, vagy hibásan kitöltött adatlappal, illetve a pályázati kiírás
mellékletét képező, az összeférhetetlenségről szóló kitöltött nyilatkozat hiánya esetén a
Bizottság a pályázatokat értékelés nélkül elutasítja. A pályázatokat 2 példányban postai úton
vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázatokat nyomtatott formában vagy kézzel írott olvasható formában a Polgármesteri
Hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11.) címére kell eljuttatni. A borítékra kérjük, írják rá:
„KÖRNYEZETVÉDELMI PÁLYÁZAT ”.
A személyesen behozott pályázatokat ügyfélfogadási időben, kizárólag a Főépítészi és
Városrendezési Irodán lehet leadni (fszt. 10)!
Egy pályázó kategóriánként 1 pályázatot nyújthat be. Abban az esetben, ha egy szervezet több
kategóriában is pályázik, minden pályázatot külön adatlapon kell benyújtani.
A pályázati adatlap az Önkormányzat honlapjáról (http://budafokteteny.hu ) letölthető, vagy a
környezetvédelmi referenstől elektronikus úton igényelhető (vegvaria@bp22.hu), illetve
ügyfélfogadási időben átvehető.
A pályázatok beérkezésének (nem a postára adás időpontja!) határideje: 2018. május 17.
(csütörtök) 16 óra.
Kérjük, hogy a pályázat határidőre történő beérkezéséhez a postai átfutási időt is
szíveskedjenek figyelembe venni.
A pályázati beadási határidő előtt benyújtott módosításokat elfogadjuk, a pályázati
határidőn túl nincs lehetőség módosításra, hiánypótlásra!
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: munkaidőben a 229-26-11/197-es
telefonszámon.
Formai hibának minősül, ha:
nincs megjelölve a pályázati kategória,
a banki kivonaton nem szerepel a vállalt önrésznek megfelelő összeg
bármely kötelező melléklet hiányzik,
a pályázati cél a kiírásban szerepeltetett időszakon (2018. június 18. – 2019. június 5.)
részben vagy teljes egészében túlra esik,
a költségvetési táblát hibásan töltik ki,
hiányzó aláírás vagy aláírások (a „szervezet képviselője” és/vagy a „pályázat
megvalósításáért felelős személy” résznél).
valamely kötelezően kitöltendő rész, táblázat hiányos vagy teljesen hiányzik,
a pályázatot a régi adatlapon nyújtják be
a regisztráció hiányzik (adatlap, kötelezően csatolandó dokumentumok)
Nem minősül formai hibának a pályázati adatlap ki nem töltött és kitöltött állapota közötti
oldaltörés, betűtípus változás, és egyéb szövegszerkesztésbeli eltérés, amennyiben a teljes
szöveg (beleértve a sorrendet és a táblázatok meglétét, a sorok számától függetlenül)
változatlan marad.
A pályázatok kezelése:
A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hivatal az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi
előírások szerint kezeli.
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A pályázati adatokat az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján közérdekű adatként kezeli.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat várhatóan 2018. június 18-én bírálja el a Bizottság. A pályázati döntéseket a
Bizottság nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. A pályázat
eredményéről írásban kapnak értesítést a pályázók, illetve a http://budafokteteny.hu honlapon
közzéteszi a nyertes pályázók körét.
Mivel a pályázati keret adott, a pályázatok benyújtásánál kérjük, hogy a kért támogatási
összegek legyenek összhangban a tervezett feladat nagyságával, színvonalával. Az egyes
kérések esetében a Bizottságnak jogában áll résztámogatást megítélni..
A Bizottság felhívja a pályázók figyelmét, hogy
-

a pályázatok elbírálását követően a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az
eredeti pályázati célt akkor is meg tudja valósítani, amennyiben a megítélt összeg
kevesebb az igényeltnél. Ilyen tartalmú nyilatkozat hiányában a pályázati cél
módosítását szükséges kezdeményezni a Bizottságnál.

A pályázati támogatások igénybevétele:
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat megállapodást köt, ami feltétele az elnyert pályázati
összeg igénybevételének. Az elnyert összeget kizárólag bankszámlára történő utalással teljesíti
az Önkormányzat.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
értelmében a pályázóknak nyilatkozniuk kell, hogy nem tartoznak a pályázaton indulásból kizárt
személyi körbe (3. sz. melléklet).
További fontos információk:
A támogatás kizárólag abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a támogatás
utalása előtt:
a) igazolja, hogy nincs köztartozása (igazolás a Nemzeti Adó és Vámhivataltól
/1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 34./ és a székhely szerinti önkormányzati
adóhatóságtól),
b) támogatott cél tartalmától függően nyilatkozik arról, hogy a támogatott
tevékenység ellátásához hatósági engedéllyel rendelkezik,
c) nyilatkozik, hogy jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatokkal rendelkezik,
d) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-,
végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott - eljárás alatt,
e) igazolja az esetlegesen vállalt önrész meglétét,
f)
benyújtja a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, az Önkormányzat
javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozatát a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás
esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó
rendelkezéssel együtt.
Dankóné Hegedűs Jolán
elnök
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Környezet-és Közrendvédelmi
Bizottság
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