Az OKTB 27/2017.(III.21.) számú határozatának 1.sz. melléklete

Közművelődési pályázat alapítványok, egyházak, egyesületek és könyvtárak számára
2017.

Pályázati kiírás
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási,
Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága nyílt pályázatot hirdet alapítványok, egyházak,
egyesületek és könyvtárak számára az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében elkülönített
keret terhére.

Pályázati kategóriák:
A. Működési célú támogatás
Cél: alapítványok, egyházak, egyesületek és könyvtárak éves működési kiadásaihoz való
hozzájárulás.
Pályázni lehet: minden, a szervezet alapszabály szerinti tevékenységével összefüggő költség
és kiadás részfinanszírozására (pl.: irodabérlet, utazási költség, telefonköltség,
eszközbeszerzés, könyvelési díj, postaköltség, stb.), kivéve a bérköltséget.
A pályázati cél megvalósításának ideje: 2017. április 25.-2018. február 21. között.
A megpályázható maximális összeg: 100.000,-Ft
Elvárt önrész: a megpályázott összeg 1/5 része, melyet civil szervezet esetén a pályázó a saját
költségvetésében, erre a célra tervezetten, az önkormányzati támogatástól elkülönített
összegből biztosít
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik más forrásból nem
igényelhetnek támogatást.
Kötelező melléklet:
 az elvárt önrész rendelkezésre állásának igazolása 30 napnál
nem régebbi banki kivonattal
 a szervezet 2017. évi elfogadott költségvetése
 a pályázó legutolsó elfogadott éves beszámolója a gazdálkodás
megbízhatóságának és stabilitásának bizonyítására
 tagkönyvtárak pályázata esetén a főkönyvtár nyilatkozata arról,
hogy a pályázatból eredő kötelezettségeket elfogadja
B. Programtámogatás
Cél: Közművelődési program támogatása
Pályázni lehet: a pályázó gondozásában megvalósuló program költségeinek
részfinanszírozására (pl.: terembérlet, fogyóeszköz vásárlás, szolgáltatás igénybevétele,
szállásköltség, stb.)
A pályázati cél megvalósításának ideje: 2017. április 25.-2018. február 21. között.
A megpályázható maximális összeg: 250.000,-Ft
Elvárt önrész: minimum a megpályázott összeg 1/5 része, melyet civil szervezet esetén a
pályázó a saját költségvetésében, erre a célra tervezetten, az önkormányzati támogatástól
elkülönített összegből biztosít.
Az önrész 50 %-a önkéntes munkával is teljesíthető.
(Az önkéntes munka elszámolása során a térítésmentes hozzájárulásról a 4. melléklet szerinti
nyilatkozatminta formájában kell majd elszámolni.)

Az elbírálás során előnyt élveznek a tágabb közösség javát szolgáló közcélú, közhasznú
tevékenységek, valamint azok a pályázók, akik más forrásból nem igényelhetnek
támogatást.
Az elbírálás során előnyt éveznek azon pályázatok, amelyek esetében a program részben
vagy egészben kapcsolódik az 1867-es kiegyezés 150. évfordulójához.
Kötelező melléklet:

 az elvárt önrész rendelkezésére állásának igazolása 30 napnál
nem régebbi banki kivonattal,
 a szervezet 2017. évi elfogadott költségvetése
 nyilatkozat arról, hogy milyen támogatási összeg alatt válik
lehetetlenné a tervezett program
 nyilatkozat a programmal elérni kívánt személyek számáról
 nyilatkozat a program önkormányzati támogatás nélküli
fenntarthatóságáról
 önkéntes munka vállalása esetén nyilatkozat annak vállalt
értékéről
 a pályázó legutolsó elfogadott éves beszámolója a gazdálkodás
megbízhatóságának és stabilitásának bizonyítására
 tagkönyvtárak pályázata esetén a főkönyvtár nyilatkozata arról,
hogy a pályázatból eredő kötelezettségeket elfogadja

C. Testvérvárosi vagy nemzetközi kapcsolatok ápolása
Cél: bármely testvérvárosunkkal (Barót, Bonn, Kristianstad, Várna, Białołęka, Mezőkaszony)
való kapcsolatok ápolása, erősítése vagy a civil szervezetek által működtetett nemzetközi
kapcsolatok ápolása.
Pályázni lehet: a szervezet gondozásában megvalósuló program költségeinek
részfinanszírozására (pl.: rendezvény költségei, útiköltség, szállásköltség, stb.)
A pályázati cél megvalósításának ideje: 2017. április 25.-2018. február 21. között.
A megpályázható maximális összeg: 200.000,-Ft
Elvárt önrész: minimum a megpályázott összeg 1/5 része, melyet civil szervezet esetén a
pályázó a saját költségvetésében, erre a célra tervezetten, az önkormányzati támogatástól
elkülönített összegből biztosít
Kötelező melléklet:

 a külföldi szervezet együttműködési nyilatkozata
 az elvárt önrész rendelkezésre állásának igazolása 30 napnál
nem régebbi banki kivonattal
 nyilatkozat arról, hogy milyen támogatási összeg alatt válik
lehetetlenné a tervezett program
 nyilatkozat a programmal elérni kívánt személyek számáról
 nyilatkozat a program önkormányzati támogatás nélküli
fenntarthatóságáról
 a szervezet 2017. évi elfogadott költségvetése
 a pályázó legutolsó elfogadott éves beszámolója a gazdálkodás
megbízhatóságának és stabilitásának bizonyítására
 tagkönyvtárak pályázata esetén a főkönyvtár nyilatkozata arról,
hogy a pályázatból eredő kötelezettségeket elfogadja

A könyvtárak és az egyházak mentesülnek a költségvetési beszámoló benyújtása alól
mindhárom pályázati kategória tekintetében.
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 (egyesület, alapítvány, civil társaság), amelyek bírósági
nyilvántartásba vételük szerint XXII. kerületi székhellyel működő szervezetek vagy
nem XXII. kerületi bejegyzésű szervezetek XXII. kerületi tag-/fiókszervezetei,
-

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerinti
elismert és nyilvántartásba vett egyházaknak a XXII. kerületben működő, jogi
személyiségű szervezetei.

-

a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) sz.
kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében említett jegyzékben nyilvántartásba vett
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XXII. kerületi tagkönyvtárai.

Nem nyújthatnak be pályázatot:
- azok a szervezetek, csoportok, amelyek a 2016. évben nyújtott önkormányzati
támogatással nem számoltak el
- azok a szervezetek, amelyeket az Önkormányzat közművelődési/együttműködési
megállapodás keretében éves pénzügyi támogatásban részesít
- természetes személyek
- gazdasági társaságok (ideértve a közhasznú nonprofit jogállásúakat is)
- azok a szervezetek, csoportok, amelyek a pályázat kiírásáig nem kérték
nyilvántartásba vételüket a Polgármesteri Kabinetben
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével, illetve az abban foglalt
iránymutatások szerint lehet benyújtani.
A Bizottság értékelés nélkül elutasítja az adatlap nélkül beküldött vagy formai hibás
pályázatokat. Ilyen hiba pl. a pályázati kiírás mellékletét képező, az összeférhetetlenségről
szóló kitöltött nyilatkozat hiánya. A pályázatokat két 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. Kérjük, a borítékra, írják rá:
„KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZAT ALAPÍTVÁNYOK, EGYHÁZAK, EGYESÜLETEK ÉS
KÖNYVTÁRAK SZÁMÁRA”.
Személyes benyújtás esetén a Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. irodájában nyújtható be, a
hivatal munkarendje szerinti időben.
Egy pályázó kategóriánként egy pályázatot nyújthat be. Abban az esetben, ha egy szervezet
több kategóriában is pályázik, minden pályázatot külön adatlapon kell benyújtani.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. irodájában, valamint
letölthető a www.budafokteteny.hu honlapról.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét arra, hogy a személyesen behozott pályázatokat
kizárólag a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni (I. em. 40.)!
A pályázatok beérkezésének határideje (nem a postára adás időpontja!): 2017. április 10.

(hétfő) 16 óra.
Kérjük, hogy a pályázat határidőre történő beérkezéséhez a postai kézbesítéshez
szükséges időt is szíveskedjenek figyelembe venni.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak a pályázati beadási határidő lejártáig
benyújtott módosításokat tudjuk elfogadni, a pályázati határidőn túl nincsen lehetőség
módosításra, hiánypótlásra!
A pályázattal kapcsolatban információ munkaidőben, a 229-26-11/106-os telefonszámon
kérhető.
Formai hibának minősül, ha:
-

nincs megjelölve a pályázati kategória,
a vállalt önrész nem éri el a kategóriánál kötelezően megjelölt mértéket,
a banki kivonaton nem szerepel minimum a vállalt önrésznek megfelelő összeg (A, B,
C kategória esetén),
a támogatási kérelem meghaladja a kategóriára vonatkozó maximálisan kérhető
összeget,
bármely kötelező melléklet hiányzik,
a pályázati cél a kiírásban szerepeltetett időszakon (2017. április 25. – 2018.
február 21. éjfélig) 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 nem a közzétett adatlapon nyújtják be

Nem minősül formai hibának a pályázati adatlap ki nem töltött és kitöltött állapota közötti
oldaltörés, a betűtípus változása 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 pályázatokat a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásba veszi, és az iratkezelésre vonatkozó
jogszabályokban előírtak szerint kezeli.
A döntést hozó szerv a pályázati adatokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján közérdekű adatként kezeli.

A döntést hozó szerv vagy személy jogosult a pályázó 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § vagy
8. § szerinti érintettségét megalapozó személy nevének, születési helyének és idejének,
valamint lakcímének a kezelésére.
A pályázatot befogadó szerv a 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt
adatokat a honlapján közzéteszi.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat várhatóan 2017. április 25-én bírálja el az Önkormányzat Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága (a továbbiakban: OKTB). A
pályázati döntéseket a bizottság nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos
panaszt.
A pályázat eredményéről írásban kapnak értesítést a pályázók, illetve a
www.budafokteteny.hu honlapon közzé tesszük 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 az OKTB-nek jogában áll résztámogatás megítélése mellett dönteni.
Az OKTB felhívja a pályázók figyelmét, hogy
-

a 2016-os pályázat elszámolásának hiánya a pályázatokból való kizárást vonja
maga után.

-

Az elszámolásnál a pályázaton elnyert támogatási összeggel és a kategóriánként
kötelezően előírt önrész összegével együttesen számlával kell elszámolni,
függetlenül a támogatási összeg nagyságától. Az önrész összege kategóriánként
adott, nem függ össze a megítélt támogatás nagyságával.

-

A pályázat támogatása kizárólag a költségekre vonatkozik, nem jelenti az
Önkormányzat elköteleződését a pályázat egyéb elemei iránt (pl. terem ingyenes
igénybevétele).

A pályázati támogatások igénybevétele:
A nyertes pályázókkal megállapodást köt az Önkormányzat, ami feltétele az elnyert pályázati
összeg igénybevételének. Az elnyert összeget kizárólag bankszámlára utalja 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).
Előzetes tájékoztatásul közöljük, hogy:
Önkormányzati támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a
támogatás átutalása előtt:
a)

igazolja, hogy nincs köztartozása (igazolás a Nemzeti Adó és Vámhivataltól /
1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 25-29./ és az Önkormányzat
Adóirodájától),
b) a 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 a vállalt önrész meglétét,
f) benyújtja a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató 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.

Az OKTB felhívja a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásakor a
köztartozásmentességi igazolásokat még nem kell benyújtani!

