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1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!
A civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a társadalmi, kulturális és közösségi élet szinte
minden területén. Tevékenységük által hozzájárulnak a társadalmi fejlődéshez, a kulturális
sokszínűséghez. Szerepvállalásuk növeli azokat a lehetőségeket, amelyek előmozdítják a
demokratikus folyamatokat. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) Képviselő-testülete - 185/2021. (VI. 1.) polgármesteri határozatával - a fenti
célok megvalósulása érdekében ismételten pályázatot írt ki az I. kerületben működő civil
szervezetek 2021. évi támogatására.
A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján és a Várnegyed újságban jelent meg. A
pályázati dokumentációhoz való hozzáférés, valamint a pályázati anyag letöltése az
önkormányzati portálon keresztül valósult meg.
A kiírt pályázatra összesen 24 pályázati anyag érkezett. Ebből a beadási határidőig, 2021.
június 18. (péntek) 13 óra 00 percig, 19. Négy szervezetnek határidőn túl érkezett be a pályázati
anyaga, valamint egy szervezet jelezte visszalépését, mert egyedi támogatási szerződéssel
megvalósult a tervezett programja (Történelmi Lovas Egyesület - Gyalogos felvonulás és
koszorúzás programja).

Három szervezet (összesen öt programra) a 2020. évben kötött támogatási szerződésére
határidő-módosítást kért a pandémia okozta korlátozások következtében, ők a korábban
kapott önkormányzati támogatással nem számoltak el. Az Önkormányzat Képviselő
testületének 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) - az
Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre
nyújtott támogatásokról - szabályozza a támogatások halmozásának tilalmát. A Rendelet 4. §
(5) bekezdése kimondja, hogy nem adható támogatás annak a pályázónak ugyanabban az
évben, aki a korábban igényelt támogatás elszámolásával kapcsolatos dokumentumokat a
Polgármesteri Hivatal felé nem teljesítette, valamint beszámolási kötelezettségét
elmulasztotta.
Egy szervezettel (Bach Akadémia Kulturális Alapítvány) az Önkormányzat a megvalósítani
kívánt programjára - 9. Budavári Bach Fesztivál - egyedi támogatási szerződést kötött. Az
alapítvány a benyújtott civil pályázatával ugyanazt a programot kívánja megvalósítani, amire
az egyedi támogatást kapta.

Támogatandó pályázati célok
A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok,
különösen:
> a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését,
lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását, megújítását szolgáló
rendezvények;
> környezetvédelem, zöldprogram;
> kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok;
> tanácsadó, oktatási, fejlesztő és segítő tevékenységek, kiadványok;
> bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létrehozása;
> a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok
programjai;
> idősügyi programok;
> város-szépítési vagy újrahasznosítási célok;
> a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek;
> esélyegyenlőségi programok, projektek.

A pályázók köre
Az I. kerületben működő alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
> nonprofit gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társaságok),
> közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével),
> bejegyzett civil szervezetek,
> helyi nemzetiségi önkormányzatok,
> nemzetközi és határon túli civil szervezetek,
amennyiben bejegyzett székhelyük az I. kerületben van, országos vagy regionális szervezet
esetén önálló I. kerületi szervezeti egységgel rendelkeznek, valamint, ha tevékenységüket
részben vagy egészben az I. kerület közigazgatási területén végzik.

Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg pénzügyi lebonyolítóként,
akik:
> korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásukkal nem számoltak el;

>
>
>
>

csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt
állnak;
a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek;
a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket nem csatolták;
továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak

Érvénytelenségi szempontok:
> a pályázat a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra
> a pályázatot nem a támogatandó célokra nyújtották be
> a pályázat határidőn túl került benyújtásra
> kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra
> a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt hiánypótlásra
való felszólításra sem pótolja
A beérkező pályázati anyagok feldolgozásánál komoly nehézséget okozott, hogy a pályázók
közel 60%-a hiányosan nyújtotta be pályázati anyagát, ennek függvényében hiánypótlásra volt
szükség (hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra egy alkalommal a hiánypótlás
felhívás kézhezvételétől számított öt munkanapos határidőn belül volt lehetőség), továbbá a
csatolt dokumentumokat különböző - JPEG, Excel, Word - formátumban egyesével, nem
összefűzve mellékelték, ami szintén többletmunkát eredményezett. A hiánypótlások bekérése,
a csatolt anyagok egy fájlba rendezése következményeként nem volt tartható a pályázatok
elbírálásának kiírt határideje, 2021. július 9. napja.
A
pályázó
szervezetek
összesen
13.365.000
Ft-ot,
azaz
tizenhárommillióháromszázhatvanötezer forint támogatási összeget igényeltek programjaik és projektjeik
megvalósításához. A Képviselő-testület a felhasználható keretösszeget 10.000.000 Ft, azaz
tízmillió forintban határozta meg. A támogatható programokban igényelt támogatások
összege 7.125.000 Ft.
A pályázatokat a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bírálja el, a nyertes
pályázókkal a támogatási szerződéseket - a bizottság döntése alapján - a polgármester köti
meg. A pályázat elbírálója a kiírás szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot - érvényes
pályázat esetén is - eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázati kiírás alapján minél előbb szükséges a döntés meghozatala.
2. Döntési

javaslat

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
.../2021. (....) NOKSB határozata
az I. kerületben működő civil szervezetek 2021. évi támogatására kiírt pályázat
elbírálásáról
1.

A pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek az alábbi szervezetek pályázati
anyaga megfelel, pályázatuk érvényes, az alábbi táblázat szerint támogatásban
részesül:
Sorszá
m

2.

Pályázó
szervezet neve

Tervezett
program, projekt
neve

ArtMan
Mozgásterápiás
Művészeti
Közhasznú
Egyesület

ArtMenők
Művészeti
Program

Ökölépték
Egyesület

„Tiszta utca,
rendes ház"

Igényelt
támogatás
összege
(Ft)

480 000

450

000

Támogatás
i összeg
(Ft)

program
elindítása
Ars Sacra Alapít
vány

XV. Ars Sacra
fesztivál az I.
kerületben

800 000

Budavári Bolgár
Nemzetiségi
Önkormányzat

"Az ismertetlen
csillag Kurt Weill"
zenés előadás

430 000

Budavári Lengyel
Nemzetiségi
Önkormányzat

II. Budavári
Lengyel-Magyar
Barátság Napja

1000 000

Budavári Lengyel
Nemzetiségi
Önkormányzat

Lengyel
Függetlenségi
Futás 2021

696 000

Mozgássérültek
Budapesti
Egyesülete
Budavári
Szervezete

Kulturális és
szabadidős
programok
szállítással

359 000

Kézfogás
Testvérvárosi
Egyesület

Testvérvárosi
látogatás
Lendvára

350 000

Krisztinavárosi
Szent Gellért
Alapítvány

Kulturális
Programok

750 000

Budavári Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

Interkulturális
program és
hátrányos
helyzetűek
támogatása

Shaolin Kungfu
Egyesület

Shaolin Kungfu
egészségmegőrzés
az I. kerületben

180 000

Lovas út 32
Egyesület

Kerti
szerszámtároló
létrehozása

240 000

Budavári Örmény
Nemzetiségi
Önkormányzat

XV. Örmény
Nemzetiségi Nap

390 000

1000 000

7125 000

2. A pályázati kiírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével az alábbi pályázók
pályázati anyaga érvényes, azonban a táblázatban megjelölt indokok miatt
elutasításra kerül:

Sorszám

Pályázó neve

Tervezett
program neve

1.

Budavári Lakosok
Szövetsége

Civil találkozó a
Czakón - Gulyás
party

2.

Budavári Lakosok
Szövetsége

Buszos
kirándulás
Egerbe

3.

4.

Budavári Lakosok
Szövetsége

Magyar
Vöröskereszt
Budapest Fővárosi
Szervezete

5.

Szent Gellért
Diákszövetség

6.

Bach Akadémia
Kulturális
Alapítvány

Bábszínház vári
családoknak,
fiatal családok
bevonása a
közösségi életbe
- Ars Sacra
Fesztivál
Idősügyi
programok Nyugdíjas Kreatív
Klub
Szent Gellért
Diákszövetség
2021. évi
közösségi és
kulturális
programjai

9. Budavári Bach
Fesztivál

Elutasítás indoka
A 2020. évi támogatásra
(egri kirándulás)
határidő-módosítást kért,
azzal nem számolt el.
A 2020. évi támogatásra
(egri kirándulás)
határidő-módosítást kért,
azzal nem számolt el.
A 2020. évi támogatásra
(egri kirándulás)
határidő-módosítást kért,
azzal nem számolt el.

A 2020. évi támogatásra
(Egészségnevelési Klub)
határidő-módosítást kért,
azzal nem számolt el.
A 2020. évi támogatásra
(közösségi és kulturális
programok) határidő
módosítást, majd
program módosítást
(Nyári tábor) kért, azzal
nem számolt el.
Egyedi támogatási
szerződés készült
ugyanerre a programra
(a támogatás összege:
4 000 000 Ft)

3. A pályázati kiírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével az alábbi pályázók
pályázati anyaga érvénytelen, ezért a táblázatban megjelölt indokok miatt elutasításra
kerül:

Sorszám

Pályázó neve
Budavári Német
Nemzetiségi
Önkormányzat

Tervezett
program neve
Malenkij robot
kiállításmegnyitó,
záró kulturális
program és a
médiában
bemutatása

Elutasítás indoka

Pályázati anyagát
határidőn túl küldte be.

2.

Lánchíd Kör

3.

Nimród Alapítvány

4.

Tabáni Spartacus
Sport és
Környezetvédő
Egyesület

Történelmi
ismeretterjesztő
előadás a
kerületben,
valamint
Kirándulás
Székesfehérvárra
kerületben tanuló
középiskolai
diákok
részvételével
2021. évi
alapítványi
programok
költségei
Tabáni
Spartacus Sport
és Környezetvédő
Egyesületben
sportolási és
tartalmas
szabadidő
eltöltési
lehetőségek
biztosítása,
valamint
bekapcsolódás a
tájékozódás
világnapjába a
környék iskoláival

Pályázati anyagát
határidőn túl küldte be.

Pályázati anyagát
határidőn túl küldte be.

Pályázati anyagát
határidőn túl küldte be.

4. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a
nyertes
pályázókkal
történő
támogatási
szerződések
elkészítéséről
és
megkötéséről, továbbá a
közzétételhez szükséges inézkedések megtételéről
gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Szervezési Csoport

