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Pályázati felhívás civil szervezetek részére

Közzététel: ZO2O.

tl. 28.

Budapest Főváros Vl. kerület Terézváros Ön
működő, ilIetve tevékenységükkel a váro

ányzata ezúton hi
hez kötődő alap
év ll. félévi

r

szervezetek részéreaz önkormányzat
megszerzésére,a 7o2o. Szeptember 7.-2a21. íebruár 28.

pályázatot a Terézvárosban
egyesül
és társadalmi
téből igé hető támogatás
között
letkezett működési

költségeikhez.
A pályázati alap éves_keret összege z.346.4oo Fí. Az egv szervezetnek adható támo gatás mértékenem

haladhatja meg
kérelem.

300.000.-Ft-ot. A támogatásra 2o20. december 31-éig nyúitható be pályázati

A pályázók köre:

Azok az alapítványok, egyesületek és egyházi jogi személyek, amelyek Vl. kerüIet Terézváros
közigazgatási

területén

U?jEffiii

székhellyel, bejegyzett országos - vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkeznek és tevékenvségüket részben vagy egészben
Terézváros közigazgatási területén fejtik ki,
Támo8atott költségek lajtái:

A

A pályázati eljárásban a civil szervezetek 2o2o. szeptember 1. és 2o2L.lebruáí 28. között
felmerülő működési költségeihez nyúitható támo8atás:
. közüzemi dúak

o
.
o
.
o
o
o
.
.
.
o

üzemanyag költség

nyomtatvány
irodaszer
eByéb anyagköltsé8

szállítás
rakodás és raktározás költsége
javítási és karbantartási költség
szakkönyvek, előfizetési díjak

oktatás és továbbképzés köItsége honlap-fenntartás költsége
posta, telefon-,
kommunikációsköltség,
bank- és biztosítási dú
egyéb szolgáltatás díja - a reprezentációs költségek kivételével
100 000 Ft a|atti beszerzések

tiszte et

Il

a minimálbért meg nem haladó mértékben,

a működés biztosításához használt helyiség bérleti díja

B.

A járvánnyal kapcsolatos tevékenysége költségeihez nyújtható támo8atás, különösen:

1La

szemlé|etformálás
felvilágosítás
tesztek beszerzése
maszkhasználat népszerűsítése

ftbta Véxp CteH?á§zrut

4
maszkvarrás.

Pályázati feltételek:
A pályázat beadási határideje: 2020. december 31.
A támogatás mértéke:maximálisa1199

!9lvszervezet,

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

.
o
o

a szervezet munkájának rövid bemutatása (max. 2 oldaI)
a megvalósítandó célra, tevékenységrevonatkozó leírás
a tervezett, részletes költségvetés,

nyilatkozat arról, ho8y a benyújtott kérelemmel kapcsolatosan a szerVeZet k
e más forráSból támo8atást,
három hónapnál nem régebbi bírós

iIvántartásba

eIt

-e, kapott-

zoló okirat,

hiVatalos banki igazolást vagy a bankszám Ias zerződés másolat Vagy bankszámlakivonat,
amely tartalmazza a pályáző számlavezető bankjának megnevezésétés

bankszámlaszámát,
nyilatkozat arról, hogy a szervezet ÁFA-körbe tartozik-e,
nyilatkozat arró|, hogy a pá|yázóval szemben nem áll íenn a közpénzekbő| nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. éVi cLXXXl. törVény 6. § (1} bekezdésében,
Valamint 8. § (1) bekezdésébenrögzített kizáró összeférhetetIenségi vagy érintettségiok,
nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civiI szervezetek működésérő| és támogatásáról szóló
2011. éVi CLXXV. törVény 30. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tett.

A pályázat benytljtásának módja: az önkormányzat

A

cívil szervezetek

httos://tere zvaros.hu

hivatali kapuján keresztül, vagy e-mailben

támogatásáról

u o loads/imaees/2020

58.odf

szólő RENDEIET itt érhető el:

A PÁLYÁzATHoz NEM TARTozlK PÁtYÁzATl ÚRup, tn A PÁLYÁZóKNAK EGYED|
FORMÁBAN KEIL BENYÚJTAN|UK A PÁLYÁZATBAN CSATOLANDÓ DOMUMENTUMOK PONT ALATT
FELTÜNTETETT DOKUMENTUMOK FlGYELEMBE VÉTELÉVEt!
FIGYELEM!

A

pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázókkal az

önkormányzat támogatási megállapodást köt,
A támogatás elszámolása:

A támogatásban részesítettszervezet bejegyzett képviselője az elnyert összegnek a
megállapodásban rögzített tartalom sze rintifelhasználásáról
30 napon belül köteles számolni.

a

támogatási
felhasználási határidő lejá ratá t követő

bLw,H , L\t,t, a3

w

L
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További iníormáció kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán (tel.:342-7582)

soproni Tamás
pol8ármester

/.
Budapest Főváros Vl. kerület Terézváros Önkorm ányzala Képviseló-testületének
58l202O, {Xa.30.) önkormányzati rendelete
.
a civil szervezetek veszélyhelyzethez kapcsolódó támogatásáról

Budapest Főváros

Vl,

kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1. évi
CXXV|ll. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján, a Képviselő-testület feladatés hatáskÖrében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2o11, évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1.

A rendelet célja

1. Budapest Fóváros Vl. kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) a veszélyhelyzet kihirdetéSe miatt a civil szervezetek stabil működésének
biztosítása érdekében támogatást nyújt azon civil szervezetek számára, amelyek pályázali
formában támogatási kérelmet nyújtanak be.

§

2.

A pályázat

2. §

Pályázati kérelmet nyújthatnak be Budapest Főváros Vl. kerület Terézváros
közigazgatási területén bejegyzett székhellyel, bejegyzett országos vagy regionális szervezet
esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkező, tevékenységétrészben vagy
egészben Terézváros közigazgatási területén kifejtő szervezetek közül
Polgári
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti alapítványok és egyesületek, kivéve a pártok
működését segító tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző
alapítványok.

a

3. § E rendelet hatálya nem vonatkozik a szakszervezetekre, a kölcsönös biztosító
egyesületekre, közalapítványokra, valamint a Ptk. Szerinti gazdasági társaságokra,
egyesülésekre és szövetkezetekre, a pártokra és más, politikai tevékenységet folytató
szervezetekre.

4. § A pályázati eljárásban a civil szervezetek 2020. szeptember 1. és 2021. íebruár 28.
közölt felmerülő
a) működési költségeihez nyújtható támogatás, különösen:
aa) kózűzemi díjak,
ab) üzemanyag költség,
ac) nyomtatvány,
ad) irodaszer,
ae) egyéb anyagköltség,
af) szállítás,
ag) rakodáS éS raktározás költsége,
ah) javítási és karbantartási költség,
ai) szakkönyvek, előíizetési d íjak,
aj) oktatás és továbbképzés költsége honlap-fenntartás költsége,
ak) posta, teleíon-,
al) kommunikációs költség,
am) bank- és biztosítási díj,
an) egyéb szolgáltatás díja - a reprezentációS költségek kivételével,
ao) 100 000 Ft alatti beszerzések,
ap) tiszteletdíj a minimálbért meg nem haladó mértékben,
aq) a működés biztosításához használt helyiség bérleti díja,

b) a járvánnyal kapcsolatos tevékenysége költségeihez nyújtható támogatás, különösen:
ba) szemléletformá|ás,
bb) felvilágosítás,

bc) tesztek beszerzése,

2
bd) maszkhasználat népszerűsítése,

be).maszkvarrás.

5, § Az egy szervezetnek adható támogatás mértékenem haladhatja meg a 300.000.-Ft-ot.
6, § A támogatásra 2020. december 3'l-éig nyújtható be pályázati kérelem

7. § A kérelmeket elektronikus úton lehet benyújtani e-mailben , vagy az önkormányzat
hivatali kapuján kere

8. § A kérelemhez csatolni kell:
a) a szervezet munkájának rövid bemutatását (max. 2 oldal),
b) a megvalósítandó célra, tevékenységrevonatkozó leírást,
c) a tervezett, részletes költségvetést,
d) nyilatkozat arról, hogy a benyújtott kérelemmel kapcsolatosan a Szervezet kért-e,
kapott-e más forrásból támogatást,
e) három hónapnál nem régebbi bírósági nyilvántartásba Vételt igazoló okiratot,
hivatalos banki igazolást vagy
bankszámlaszerződés másolatát vagy
bankszámlakivonatot, amely larlalmazza
pályáző számlavezető bankjának
megnevezését és bankszámlaszámát,
g) nyilatkozatot arról, hogy a szervezet ÁFA-körbe tartozik-e,
h) nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a közpénzekből nyújtott
támogatáSok átláthatóságáról szóló 2oo7. éVi cLXXXl. törvény 6. § (1) bekezdésében,
valamint 8. § (í) bekezdésében rögzített kizáró összeférhetetlenségi vagy érintettségiok,
i) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása és az egyesülési jogról, a
kÖzhasznú jogállásról, Valamint a civil Szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011, évi CLXXV. törvény 30. §-ában íoglalt kötelezettségének eleget tett.

f)

a

3.

a

A pályázatok elbírálásának rendje

9. § A pályázatot a polgármester 2020, november 28. napjáig írja ki,
í 0. § (í ) A benyújtott kérelem tekintetében szükség eseté
mal hiánypótláSt lehet
elrendelni l
ebb2m nkana os határidő
(2)
pályázatokat a polg ármester
beny
sorrendbe bírálja el, a beérkezést
^ 7 munkanapon belül.
követő
(3) A támogatásban részesülőkkel az önkormányzat
sából éS képviseletébena
polgármester
Vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével támogatási
megállapodást köt.
(4) Nem támogatható az a pályázó, amelynek köztartozása Van.

-a

-

4. A támogatások

elszámolása

íí.§

(1)A támogatásban részesítettszervezet bejegyzett képviselője az elnyert összegnek a
támogatási megállapodásban rögzített tartalom szerinti felhasználásáról a felhasználási
határidő lejáratát követó 30 napon belül köteles számolni.

(2) Az elszámolás során a pályázat céljára elnyert összeg felhasználásáról tartalmi
beszámolót éS réSzletes pénzügyi kimutatáSt kell benyújtani a Humánszolgáltatási
FőoSztályra.

Az eredeti számviteli bizonylatokat az elszámolás benyújtásakor be kell mutatni, azt a
Humánszolgáltatási Főosáály felülbélyegzi, és az erről kéSzített másolatot csatolja a
beszámolóhoz.
(3)

(4) Amennyiben a támogatás íelhasználása nem a támogatás folyósításának pénznemében

tÖrténik, Úgy elszámoláskof az eredeti számla mellett a valutaátváltási bizonylatot is be kell

/

1
mutatni. AZ átváltási bizonylat akkor fogadható el, ha a k ításának
la ki
a (a
del kés
idő
a
készítésévelegyidejűleg má solat készül, melyet csatolni

a támogatási
ma

oz,

(5) Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatást harmadik személy részéretÖrténő

továbbtámogatás céljára használja fel, úgy a juttatás át- vagy igénybevételérőlszóló
bizonylat csatolandó az elszámoláshoz, A bizonylat benyújtásának elmulasztása esetén az
összeg fel nem használtnak tekintendő.

A támogatási megállapodásban foglaltaktól eltérően felhasznált összeget
használtnak kell tekinteni.

(6)

fel

nem

Támogatott a támogatás fel nem használt részétaz Önkormányzat számlájára
köteles bemutatni az
bizon
átu
visszafizetni köteles. A befizetési
tt fén
számlákkal
áltatáSi F őosztályo n a
aH man
elszámoláskor , amel
készül, amelyet csato i kell a beszámolóhoz,

í2. §

13. § Az önkormányzathoz új pályázatot csak az a szeíVezet nyújthat be, amgly_ga Jllert
támooatás összeoével kaocsolatos elszámolási kötelezettséqének ]neElkiktalanul eleget tett.
5.

Záró rendelkezések

í4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba,
15. § Ez a rendelet 2021. maus 1. napján hatályát veszti.

Budapest, 2020. november 30,

Soproni Tamás
polgármester

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

kihirdetési záradék:
Ez a rendelet Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
történő kifüggesztéssel 2020. november 30. napján kihirdetésre került.
A közzététel időtartama 15 nap.
dr. Mogyorósi Sándor
jegyző
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