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1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!
A civilek munkájára, a partneri viszony erősítésére az elmúlt időszak nehézségeit tekintve most
kiemelten nagy szükség van. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 102/2021. (IX. 30.)
önkormányzati határozatával ismételten pályázatot írt ki az I. kerületben működő civil
szervezetek 2021. évi támogatására. A programok megvalósítására összesen 2.875.000 Ft
keretösszeg állt rendelkezésre. A Képviselő-testület az igényelhető összeget programonként - 287.500 Ft-ban maximalizálta.
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.
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;
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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 kiírt pályázatra összesen 11 szervezet nyújtotta be pályázati anyagát a beadási határidőig,
2021. október 31. (vasárnap) 24 óra 00 percig. Hiánypótlás bekérésére 7 szervezet esetében
került sor, az érintett szervezetek a hiánypótlást a megadott határidőn belül (a felhívástól
számított öt munkanapon belül) teljesítették. Egy szervezet - Mozgássérültek Budapesti
Egyesülete - a 2021. évben elnyert és érvényes pályázati programmal rendelkezik, amelyre
támogatási szerződés készült.
A pályázó szervezetek összesen 2.812.000 Ft, azaz kétmillió-nyolcszáztizenkétezer forint
támogatási összeget igényeltek programjaik megvalósításához.
A pályázatokat a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (a továbbiakban: 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.

2. Döntési

javaslat

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

A pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek az alábbi szervezetek pályázati
anyaga felel meg, pályázatuk érvényes, a táblázat szerint támogatásban részesülnek:

Sorszám

1.

2.

3.

Pályázó
szervezet
neve

Tervezett ro ram
erveze program
neve

igényelt támogatás
összege

Budavári
Görög
Nemzetiségi
Önkormányzat

Nemzetiségi koncert

280.000 Ft

280.000 Ft

Hálózat a
Színházért
Alapítvány

Budavári Rooftop
Koncert

285.000 Ft

285.000 Ft

Budapesti
Honismereti
Társaság

I. kerület - Budavár
múltjának,
hagyományainak
népszerűsítése a
Városunk 2022/2
nyomtatott
számában és
internetes
változatában

180.000 Ft

180.000 Ft

1)

4.

Ismeret
terjesztő
előadások,
adventi
program

1)

100.000 Ft

Támogatási összeg

1)

100.000 Ft
(Ismeretter
jesztő
előadások,
adventi
program)

Lánchíd Kör
2) Kirándulás
Székes
fehérvárra
I. kerületi
tanulókkal

2) 178.000 Ft

2) 178.000 Ft
(Kirándulás
Székesfehér
várra I. kerületi
tanulókkal)
Összesen:
278.000 Ft

5.

Magyar Kör
Egyesület

Új Gereben
együttes - Folkzenei
gyermekkoncert

287.500 Ft

287.500 Ft

6.

Budavári
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat

Budavári
Nemzetiségi
Kulturális Délután

250.000 Ft

250.000 Ft

7.

Budai Polgári
Casino

Nyilvános hang
verseny Széchenyi
István emlékére

Magyar
Történelmi
Családok
Egyesülete

Bugár-Mészáros
Károly
előadássorozata a
vár és kastély
tudományokról, az
1000 és 1900
közötti időszak
életmódtörténeti és
helyiségfunkciók
sorát követő
enteriőrművészeti
bemutatással

1)

Várbarátok
Köre Egyesület

Kulturális
előadás
sorozat a
Budai
Várral
kapcsolat
ban, annak
múltja,
jelene és
jövője
tekinteté
ben

1)

200.000 Ft

200.000 Ft

280.000 Ft

280.000 Ft

100.000 Ft

1)

100.000 Ft
(Kulturális
előadás
sorozat a
Budai Várral
kapcsolat
ban, annak
múltja, jelene
és jövője
tekintetében)

2) Kirándulás
Magyarorsz
ágon olyan
helyszínre,
mely
kapcsolódik
a Budai
Várhoz Komáromi
erőd

2) 140.000 Ft

2) 140.000 Ft
(Kirándulás
Magyar
országon
olyan
helyszínre,
mely
kapcsolódik a
Budai Várhoz
- Komáromi
erőd)

3) Kiállítás,
intézmény
látogatás a
Budai
Várban, Új
létesítmé
nyek a
Palota
negyedben

3) 10.000 Ft

3) 10.000 Ft
(Kiállítás,
intézmény látogatás a
Budai Várban,
Új létesít
mények a
Palota
negyedben
Összesen:
250.000 Ft

2.290.500 Ft

2.290.500 Ft

2. A pályázati kiírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével az alábbi pályázó
pályázati anyaga érvényes, azonban a táblázatban megjelölt indok miatt eluasításra
kerül:
Sorszá
m

1.

2.

Pályázó
szervezet
neve

Mozgássérültek
Budapesti
Egyesülete

Budapest 1.
kerület
Budavári
Polgárőr,
Önkéntes
Tűzoltó,
Egészség- és
Természetvédő

Tervezett
program neve

Egészszégmegőrző
programok
szállítással

Tanácsadó,
oktatási, fejlesztő
és segítő
tevékenység

Igényelt
támogató
s összege

Elutasítás
indoka

134.000 Ft

2021-ben
támogatási
szerződés
(Kulturális és
szabadidős
programok
szállítással)
készült, azzal
nem számolt el;
továbbá nem a
megfelelő
pályázati
adatlapot
nyújtották be.

287.500 Ft

2021-ben
támogatási
szerződés készült
(az Egyesület
tevékenységének
támogatása
céljából), azzal
nem számolt el.

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

Pályázó
szervezet
neve

Budai Polgári
Casino

Tervezett program
neve
Eszközbeszerzés
előadások
megtartásához
(hangtechnikai
berendezés)

Igényelt
támogató
s összege

Elutasítás
indoka

100.000 Ft

A pályázatot
nem a
támogatandó
célokra
nyújtották 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

