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BudaPest FŐváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormanyzaíának Jogi, Igazgatási és
KÖzbiaonsági Bizottsága a ,,Tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civíI szervezetek 2022.
éví helyt programjaí végrehajtásónak támogatására" címmel [a továbbiakban: Támogatrás]
az alábbi pályáaatot [a továbbiakb an: Pályázat] írja ki:

r&r"vLramr<rfuÁs

l.BudaPest FŐviáros )O( kerület Pesterzsébet Önkormanyzatának (a továbbiakban:
TámogatÓ) a tevékenységíiket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek (a továbbiakban:
PálYazŐ) 2022. évi helyi programjai végrehajásrának trámogatésa, pályázat kiírása útjrán
történik.

2.Tánogatásban csak az a pályaző részesülhet, aki a pályánati kiírásnak maradéktalanu1
megfelelő pályázatot nyújt be, és valamennyi sztikséges mellékletet csatolja abhoz.

3. Apályázat címe: ,,Tevékenységiiket Pesterzsébeten kifejtö civil szervezetek2022. évi
helyi programjai végrehajtásanak támogatása" . Kődszámz lCP t 439.5t20?2.

4. APálYánat célja: A Támogaúó üssza nem térítendő pénzbeü támogatásban,kívánja
részesíteni a XX. kerületben bejegyzett vaw a XX. kerületben tevékenységet folytató
civil szervezetek tevékenységét, munkáját, amelyet az önkormanylati feladatok
megvalósítása, apolgárok kőzéletbe való bevonása, atelepülés fejlesáése és szepitése, a
kÖrnyezetvédelem, az aríarászorulók támogaüísa, a kultura és a hagyomrányok ápo|ása a
lakosság művelődése, oktatasa sportolása, egészség1 állapotának javitása erdekében
végeznek.

5. A Támogató megnevezése: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata

6. A PálYázat benyújtására jogosultak azok ajogi személyek és egyéb szervezetek,
amelyek az Önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezrek,
vagY Budapest, §. kerületi székhellyel alszervezptet működtetnek, vagy a Budapest,
XX. kerÜlet közigazgatási területén végzlk a támogatott tevékenységet és amelyek
vállalják a jelen pályázati feltételekben foglalt előírások teljesítését. Támogatástan
csak az a pályÍaő részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul migfelelő
Pályázatat nyújt be, ós valarnennyi szükséges mellékletet csatolja abhoz.

Az állanűáztartásről szőlő 2al1. évi CXCV törvény 48/B. § (1) bekezdése alapján
nem indulhat pá|yázőként, és nem részesülhet támogatásban:

a) az, aki a támogatási döntést meg}ioztavaw aki a támogatási döntés rneghozatalában
döntés-előkészítőként résá vett,
b) &Z, aki a tánrogatási döntés időpontjában a Konnány tag3a, államtitkár,, kÖzigazgatási állarntitkár, helyettes állarntitkár, konnányrnegbízott, kormánybiáos,



mirrisáerelrröki rnegbízott, minisáerelnöki biáos, rnegyei közgyűlés elnöke,
foPolgánnester, polgánrrestetr, - az 5000 fo, vagy az alatti lakossags;ámú település
Polgármestere kivételével - , regionális fejlesáési ügynökség vezetőtúnségviselőjc,
c) az a) és ó/ pont szerinti személtryel közös bánafiásban élő hazzátartoző,
d) - a nYilvánosan működő részvényttársaság kivételével - az a) és ó/ pont szerinti
szernély tul aj donáb an áIlő gazdaságs tár s as ág,
e) - aZ állam, a helyi Önkormányzat, illetve a köztestiilet legalabb 50%_os közvetlen
vagY kÖzvetett tulajdonában |évő gazdasági tarsaság, valamint a sportegyesület, a
sPortszÖvetség, a polgárőr szervezet és az állam áttal alapított vag}onkezelő
alaPÍNánY, valamint azan vagyonkezelő alapitvány, amelyhez az állam csatlakozott
kivételével - az olyan gazdaság1 társaság, alapitvény, 

"gy"*ül"t, 
egyházijogi személy

vag9 szakszervezet, itrletve ezek önálló jogi személyiséggel rendét[éza olyan
szervezeti egYsége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisáségviselő', az
alaPÍtvánY kezelő szervének, szervezetének tagia, tisáségviselője, az eglesület, az
egYháaijogi személy vagy a szakszewezetügyintézo vagy kepviséleti szervének taeja.

7. A pályázat tartalmi és formai követelményeiu nem elektroníkus kapcsolattartás
esetén a benyújtandó pályázatok példányszáma: A pályánatokat
pályánati kiírásban mellékletek kitöltésével az aría

a) Pályázati Adatlap 1. sz. melléklet

e) nyilatkozat arrőL, Ilogy kedvezrrrényezett ncm áll jogerős végzéssel elrendelta
végelszámolás, alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljarás vagy
egyéb, a irányuló jogszabályban megllatározott eljárás

b) a létesítő okirat, vagy jogszabályban 
/eehatározott nyilvántartásba vételt igazoló

okirat hitelesített miásolati példránya, /
e) a szervezet kepviseletében aláttrásra jogosult személy vagy szerüúek aláírási

címpéldanyának, aláírásminájanak hitelesített másolati példanyá, -/
d) nYilatkozat anŐl, hogy a támogaási kérelanben vagy pátyázatban foglalt adatok,

információk és dokumentumok teljeskőrű{ valósak és iútelesek, .rrálu.irrt u11u
vonatkozóan, Fogy a kedvezrrenyezett afiaott trárgyban támogatási igenyt korábban
vagy egyidejűieg hol nyújtott ae áZ. plÁt melléklJÍ s zerjnt.

íuncs
folyamatban a 2 melléklet szerint.

0 nYilatkozat arról, hogy a kedvezrrényezettmegfelel az Áht.48/B. §-ában és 50. §-aban
meghatarozott követelményeknek, nem áll fenn harmadik személy irányában olyan
kÖtelezettségc, arnely a költségvetési támogatáycéljénakmegvalósulását meghiúsit3a,a tárnogatás tekintetében qŰ\evonási :páa rendelkezik-e, valamint átláthatő

" szervezetnek minősül -e a 2Ázátrnű és 4.o{ámtú mellékjet szerint.

g) igazolás arról, hogy a kedvezrrényezettnek nines esedékessé váló és rneg nem fizetett
adótartozása - ideértve az önkorrnémyzatl adóhatóság hatásköréb e tartőző adókat _,
vatr amint j arul ék-, il leték -, v &Ey v átntarta zása.

h) ÁFA nyilatkozat 3. számú melléklet szerint.

i) évos rendezvónytcru.

á|tal



j) 5, számú melléklet szerinti nyilatkozategyes adatok változatlanságáról.

k) 6. számúmelléklet adatkérő taphozzájáruláson alapuló személyes adatok kezeléséhez /
8,) A Támogató rendelkezésére áUő forrás megnevezése és összege: A

tevékenYségÜket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2022. évi helyi programjai
végrehajtás ának llmopatásáral<lírt pályázat pét:r;úgyi fedezetétBudapesiFőváros XX.
kerÜlet Pesterzsébet Ónkormrányzatának 2012. eviktlltségvetéséről ÁzőIő al2022. (IL
14.) 

_Ö_nkormánYzati rendeletében a 2.4 számú ,,Átadott pénzeszkőzök" mellékletóben
az AH-n kívÜlre nYÚjtott egyéb működési célűtámogatások között a civil szervezetek
támogatása sor 10.000.000,- Ft összegge| taltalmúa. Ha az önkormányzat anyagi
helYzete előre nem láthatő okok miatt megromlik, űgy u önkormányz at'fenntartla-a
jogotapályáaateredménytelennényllvénitásara.

9,) A Pá|Yázat benYÚjtásának határideje, helye és módja: A pályázatok benyújtásanak
határideje 2022. április 14. (csütörtök) 12.00 óra.

A pályázatokat magyar nyelven,
bodtékon fel kell tiintetni a
megnevezését

cimét

A pályánat benyújtható személyesen vagy postai úton úgy, hogy az a berrytqtísi
határidőig beerkezzen. A pátyáaat benyujtrásanak helye személyesen: Budapest
Fővaros )O( kerületi Polgrármesteri Hivatal (

em. 1 vagy postai úton a

10") APálYázattalkapcsolatoshiánypóttáslehetőségétésfeltételeit:

Hianyosan benyújtott pályazat vagy kérelem esetén a döntés előkészítésében résá
vevő Szervezési OsztálYa apályéuót 3 napos hatáÁdő rnegielölésével hiránypótlásra
hívja fel.

Ha a hianYPÓtlá§t a megadott hatráridőn belül a páúyánő nem teljesíti teljes körüen, az
a támtogatás iranti pályáaat elutasítasát eredményezi, ez 

"."t6.o 
igazilásnak nincs

helye.

11,) A PálYázat etbírálásának határideje, főbb szempontjaio a pályázat
eredm ényé r ő| tőrténő értesítés módj a és határidej e :

A PálYénati kiírás jőváhagyása az önkormányzat Képviselő-testiilete és
szervei Szervezeti és MŰködési SzabályzatárőL szőlő 2612019. (xI 29.)
Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. melléklet IV9. pontjá
?!uaa" a KépviselŐ-testiilet által átruhárzott hatáskörben - az
onkorményzat Jogr, Igazgatási és közbiztonsági Bizottsága (a

, továbbiakban: JIKB) jogköre.

1 |:"*:'ott pályáaatokat a Kópviselő-testtilet 2022. rnáius 12-i ülésén
bírálja el.

A pátryéuat keretében kjzárólag az alábbiakban megielölt tevékenységekre
lehet támogatást igényelni. A felsorolt tevékenység"t"r, kívtil sel.nmiyen
egyéb tevékenység nem támogatható.
A Támogató az alábbiakban meghatározott célokra nyttjt pónzügyi
támogatást:

A



A páíyázó alapító okíratában meghatározott eéiok végrehajtása
érdekében, a pályáző áltatr szeruezett helyi prograrrrokh az, rendenrényekhez.

A PáIyéuőnak a jelen pályáaatj klírásnak a pályáuat benyújtásakor kell
rnegfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hi{ínypótlás során is tcljesíthet.
Anrennyiben egy adott kritérium vizsgálata során megáltrapítható, hogy a
PályénŐ, vagy a pályázat annak nem felel ffi€g, és az alátámasztő
dokurnenfumok a jogszabálynak, a kiírásban megllatáxozottaknak nem
nnegfelelően lettek benyújtva, hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül
elutasítható a páIy ázat.

A döntésről minden pá|yaző a döntés megllozata!ánől számított 8 napon
belÜl Írásban - az éútala megadott postai vagy elektronikus értesítési címen
értesítés kap.

t2") ,d támogatás felhasználására vonatkozó feltételek: A Támogató jelen kiírás
keretében az elszámolható költségek típusait az aláhbiakszerint határozzameg:

A támogatást felhasználni ktzarőlag a pályálzatban megjelölt program
megvalósításátloz kapcsolódó működési és/vagy indokolt esetben
felhalmozási költségekre, kiadásokra lehet.

1. szolgáltatások igénybevételének költsége (a pályáuati program
megvalósít ásáútoz szükséges költségek).

2. A program lebonyolításával kapcsolatos bérleti dijak,utazasi költségek.
3. Eszközbeszerzések költségei (a pályánati program megvalósításáútaz

sziikséges eszközök beszerzésének költségei).

A nYertes pályáaőkka| a Támogató Támogatasi Szerződést köt, amely
rÖgzíti a tátmogatás összegét, kifizetésenek módját, valamint az elsziámoliás
szabályait.

13.) A Pályázők a pályázattal kapcsolatban fetvilágosítást kaphatnak a Hivatal
Szervezési Osúályán. (1201. Bp. Kossuth Lajos tér 1. I. em.71., Tel: 06_1-289-
25-48)

14-\ A Támogatő á|tal- a pályázat keretében megítélt támogatás vissza nem
tédtendő támogatás.

15.) A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőnés-tűrési és
adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követetnnényekre
vonatkozó tájékoztatás: A pálryánő tutiornásui veszi, hogy a Trámogató a
üámogatás felhaszrrálását a támogatási szerződés melléklete - Tájékaztatő
pénzÜgyi támogatások elszámolásának követelményeiről - szerint ellenőrzi. ,d
pályánő ehhez köteles a Támogatő által kért adatokat szolgáltatni.

Fálryaző tudornásul veszi, hogy a nyertes pályazőkmegnevezését és az etrnyert támogatási
Összeget a Tárraogató, tekintettel azok közérdelai adat voltara, nyilvánosságra
hazza.

A szemé}yes adatok kezelésénől,

A Hivatal apátryazatbeadással és apályázati eljárás lebonyolításávatr összefiiggósben
birtokába jutott személyes adatokat az Eurőpai Parlament és a Tanács zóístary
{2016- áPrilis 27.) számú, a természetes személyeknek a szernéXyes adatok kezelóse

16")



tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad árarnlásráról, valamint a
95l46lEK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi
rendelettel (GDPR. rendelet) összhangban kezeli. Az adatkezeléssel érintett
természetes személyek az adatkezelési folyamat elején tájékoáatást kapnak, a
t!Úékoztatás az adatkezelés teljes időtartama alatt elérhető Pesterzsébet
Onkormrányzatának honlapjan (https:i/pesterzsebet.hule-ugyirrtezesiadatvedelern-
gdpr/), valamint papíralapon a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Szervezési
asztályán. Az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről ájékoúatás az
adatvedelem@pesterzsebet.hu e-mail címen kérhető.

17.) Apá|yázattalkapcsolatos egyébinformációk:

A p á|y ázati felhívás kőzzétételez
Budapest Főváros )O(. kerület Pesterzsébet ÖnkormányzataKépviselő-testiilete és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáről szőlő 26/2019. (XI. 29) Ök. sz. rendelet 61, §-ban
(helyben szokásos módon) mepltatározottak közül, az alábbiak szerint megielenik:

1.1 a Hivatal központi hirdetőtábláján (kifiiggesáés),

2. l az örÍ..ormány zathivatalo s honlapj án (www. p e sterzs ó et. hd,
A pályáaat letölthető: www,pesterzsebet.hu címen az aktuális pá|yáaatok menüpontből, vagy
a páIyénathoz szükséges dokumenfumok papíralapon áwehető a Polgármesteri Hivatal
portáján.

A támogatás nyújtásának jogszabályi háttere:
Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyujtott fonas átadáséről és az
á|lamháLztaításon kívüli forrás átvételéről szőlő 3212018. CXII.13.) önkormanyzati rendelet

Kelt: Budap est, 2022. február 2|.
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