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1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!
Az elmúlt időszak nehézségeit tekintve az egyházi és vallási közösségek munkája most
kulcsfontosságúvá vált a kerület lakosai és a Budavári Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) számára is. Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) a 103/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozatával ismételten pályázatot írt ki az I.
kerületben működő civil szervezetek 2021. évi támogatására. A programok megvalósítására
összesen 3.145.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre. A Képviselő-testület az igényelhető
összeget - programonként - 314.500 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 és megújítását szolgáló
rendezvények;
környezetvédelem, zöldprogram;
közművelődési programok,
hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő, segítő és felzárkóztató programok;
ifjúsági programok;
nyugdíjas és idősügyi programok;
tevékenységükhöz kötődő kiadványok megjelentetése;

A pályázók köre
Az I. kerületben hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek,
jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek alapítványai és egyházi alapítványok,
amelyek az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, illetve alapszabályukban
rögzített önálló képviseleti szervvel (pl. egyházközség) rendelkeznek, továbbá
> pályázatuknak benyújtását megelőző tíz évben a kerületben folyamatosan és
dokumentálhatóan működnek;
> alapszabályuknak megfelelő, folyamatos hitéletet folytatnak;
> az I. kerületi lakosok lelki gondozásával foglalkoznak.
Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg pénzügyi lebonyolítóként,
akik:
> korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásukkal nem számoltak el;
> megszűnésre, 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 2 szervezet nyújtotta be pályázati anyagát a beadási határidőig,
2021. október 31. (vasárnap) 24 óra 00 percig. Hiánypótlás bekérésére egyik szervezet
esetében sem volt szükség. Egy szervezet - Magyar Evangélikus Egyház - a nyári időszakban
már pályázott, viszont programjuk meghiúsult (önhibájukon kívül), ennek értelmében
támogatási szerződés nem készült, eszerint esetükben nem áll fenn elszámolási kötelezettség.
A pályázó szervezetek összesen 3.004.500 Ft, azaz hárommillió-négyezerötszáz forint
támogatási összeget igényeltek programjaik megvalósításához.
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.

2. Döntési

javaslat

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

Sorszám

A pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek alábbi szervezetek pályázati anyaga
megfelel, pályázatuk érvényes, pályázati programjuk az alábbi táblázat szerint
támogatásban részesül:
Pályázó
szervezet
neve

Tervezett program
neve

1)

1.

Budavári
Evangélikus
Egyházközség

Hitéleti
kulturális

2) Zenei

Igényelt támogatás
összege

1)

90.000 Ft

Támogatási összeg

1)
(Hitéleti
kulturális)

2) 314.500 Ft

2)
(Zenei)

3) Közösségi,
családi

3) 200.000 Ft

3)
(Közösségi,
családi)
Összesen:
604.500 Ft

1)

Magyar
Evangélikus
Egyházközség

Zenés
fotókiállítás

1)

314.500 Ft

1)

314.500 Ft
(Zenés
fotókiállítás)

2) Zenés
festménytárlat

2) 314.500 Ft

2) 314.500 Ft
(Zenés
festmény
tárlat)

3) „Élő" koncert
és felvétel, CD
kiadás

3) 314.500 Ft

3) 314.500 Ft
(„Élő" koncert
és felvétel,
CD kiadás)

4) Zenekari
koncert

4) 314.500 Ft

4) 314.500 Ft
(Zenekari
koncert)

5) Kóruskoncert

5) 314.500 Ft

5) 314.500 Ft
Kórus
koncert)

6) Orqonakoncert
Nr. 1

6) 314.500 Ft

6) 314.500 Ft
(Orgona
koncert Nr. 1)

7)

Orgonakoncert
Nr. 2.

8) Orgonatörténeti zenés
előadás

7)

314.500 Ft

8) 314.500 Ft

7)

314.500 Ft
(Orgona
koncert Nr. 2)

8) 314.500 Ft
(Orgona
történeti
zenés
előadás)
Összesen:
2.400.000 Ft

3.004.500 Ft

2.

3.004.500 Ft

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

