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1. Előterjesztés
Tisztelt Bizottság!
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy segítséget és
támogatást nyújtson a kerületi családoknak - az iskolai vakáció idejére - minőségi nyári programok
támogatásával, a részvételi lehetőség megteremtésével annak érdekében, hogy minél több kerületi
iskoláskorú gyerek lehessen közösségben, regenerálódhasson és fejlődhessen ingerdús környezetben.
Számos család nem tudja megfizetni a színvonalas nyári fejlesztő programokat. Az önkormányzati cél
megvalósulása érdekében a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (a továbbiakban: NOKSB)
a tanterven túlmutató sport-, művészeti-, személyiség-, és készségfejlesztő, érzékenyítő, prevenciós,
kreativitást, kommunikációs, empátiás készségeket fejlesztő, tehetséggondozó és felzárkóztató
programok, valamint foglalkozások szervezésének támogatására az 51/2022. (IV. 21.) NOKSB
határozatával pályázatot írt ki.
A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján és a Facebook oldalán jelent meg. A pályázati
dokumentációhoz való hozzáférés, valamint a pályázati anyag letöltése az önkormányzati portálon
keresztül valósult meg.

A pályázat beadásának határidejéig - 2022. május 16. (hétfő) 24 óra 00 percig (éjfél) - összesen négy
pályázati anyag érkezett be az alábbi szervezetektől és személyektől:
1.

Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia

2.

Krisztinavárosi Cserkészalapítvány

3.

Nimród Alapítvány

4.

Zrinyi-Patocskai Katalin e.v.

Három

pályázó

esetében

(Budapest-Felsővízivárosi

Szent

Anna

Plébánia,

Krisztinavárosi

Cserkészalapítvány és a Zrinyi-Patocskai Katalin e.v.) hiánypótlásra volt szükség, mivel nem nyújtották
be az állami adóhatóság (NAV) által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy nem áll fenn
köztartozásuk és a vonatkozó köztartozásmentes nyilvántartásban sem szerepeltek. Azonban a
hiánypótlásra

megállapított

határidőn

belül

mindhárom

pályázó

benyújtotta

a

szükséges

dokumentumot.
Valamennyi pályázó pályázata megfelel a pályázati kiírásban foglalt tartalmi és formai követelménynek.
A tervezett programok között szerepel csapat- és közösségépítés; kézműves és fejlesztő foglalkozás;
sportolási tevékenység; kreatívitás kibontakoztatása; melyek megfelelnek a támogatandó pályázati
céloknak.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete 2.26. pontjában
foglaltak szerint pályázatok esetében a NOKSB jogosult dönteni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. §
4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadásáról
szóló döntés. A jogszabályi rendelkezés értelmében alapítvány esetében (Nimród Alapítvány) a döntés
a Képviselő-testület hatásköre. A Bizottságnak a Nimród Alapítvány, illetve a Krisztinavárosi
Cserkészalapítvány vonatkozásában - tekintettel a pályázati anyag teljeskörűségére, valamint a
pályázati célokkal való összhangjára - a fentiekre tekintettel javaslattételi joga van a pályázat
támogatására Képviselő-testület részére.
Támogatandó pályázati célok:
Az Önkormányzat segítséget kíván nyújtani az I. kerületben élő családok számára, különös tekintettel a
kerületben általános iskolában tanuló gyerekek családjaira, valamint a Budavári Önkormányzat és
intézményeiben dolgozók gyermekei részére a nyári, iskolai szünet időtartamát lefedő időszakban a
gyermekek felügyeletének megoldásában, különösen:
>

a tanterven túlmutató sport-, művészeti-, személyiség-, és készségfejlesztő, érzékenyítő,
prevenciós, kreativitást, kommunikációs, empátiás készségeket fejlesztő, tehetséggondozó és
felzárkóztató programok és foglalkozások szervezésének támogatására;

A pályázók köre:
>

oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó nonprofit gazdasági társaságok;

>

oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó egyéni vállalkozók (pl. pedagógusok);

>

alapítványok (közalapítványok kivételével);

>

bejegyzett civil szervezetek;

>

egyházi szervezetek, vallási közösségek.

Nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:
>

amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)
3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek;

>

amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási

>

amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé;

>

amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan,

eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll;

legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van;
>

amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási
kötelezettségét nem teljesítette;

>

amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási
jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt vagy
nyilatkozatot tett;

>

amely a támogatási szerződés megkötéséhez és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló
6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése szerint szükséges mellékleteket
nem csatolta;

>

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.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
1/2022. (II. 28.) önkormányzati

rendelet 3.

melléklete „Egyéb működési

célú támogatások

államháztartáson kívülre" során a felhasználható keretösszeget 20.000.000 Ft, azaz húszmillió
forintban határozta meg.
A pályázók összesen 2.556.750 Ft-ot, azaz kétmillió-ötszázötvenhatezer-hétszázötven forint támogatási
összeget igényeltek programjaik és projektjeik megvalósításához. Ebből a Nimród Alapítvány
támogatási összegként 400.000 Ft-ot, a Krisztinavárosi Cserkészalapítvány 450.000 Ft-ot igényelt nyári
táborának megvalósításához.
A 2021. évben nyújtott támogatásokról készült elszámolásokat a Szervezési Csoport az alábbi pályázók
vonatkozásában megvizsgálta, leellenőrizte és jóváhagyta:
1.

Krisztinavárosi Cserkészalapítvány

2.

Nimród Alapítvány

3.

Zrinyi-Patocskai Katalin e.v.

A támogatások elszámolásai a Szervezési Csoport tájékoztatása alapján megfeleltek a támogatási
szerződésben, továbbá a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatóban foglaltaknak. Az
elszámolások a Szervezési Csoport irodájában megtekinthetők.
2021-ben a Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia nem kapott támogatást.

Az előterjesztés sürgősségének indokaként rögzítem, hogy haladéktalanul szükséges a t. Bizottság
döntésének meghozatala annak érdekében, hogy a nyertes pályázók, mint táboroztatók mielőbb - még
a 2021/2022. tanítási év utolsó napja előtt - értesíteni tudják a családokat a támogatott
programlehetőségekről
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a Bizottság egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslatok elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság .../2022. (...) NOKSB határozata
az I. kerületi általános iskolás korú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező
táboroztatók 2021. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadásáról
A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megállapítja, hogy Zrinyi-Patocskai Katalin e.v. „I.
kerületi általános iskolás korú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók
2021. évi támogatás" tárgyában kelt támogatási elszámolása megfelel a vonatkozó támogatási
szerződésben, továbbá a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatóban foglaltaknak.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság .../2022. (...) NOKSB határozata
az I. kerületi általános iskolás korú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező
táboroztatók 2022. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról
1.

A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megállapítja, hogy az I. kerületi általános
iskolás korú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók
támogatására vonatkozó 2022. évi pályázat kiírásában meghatározott feltételeknek az alábbi
pályázók pályázati anyagai feleltek meg:
■

Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia

■

Krisztinavárosi Cserkészalapítvány

■

Nimród Alapítvány

■

Zrinyi-Patocskai Katalin e.v.

ezáltal a pályázataik érvényesek.
A benyújtott pályázataik alapján a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az alábbi
pályázókat a pályázatukban megjelölt programok megvalósítására az alábbiak szerint
támogatásban részesíti:

Sorszám

Pályázó, szervezet neve

Tervezett program
neve

Igényelt
támogatás
összege
(Ft)

Támogatási
összeg
(Ft)

Budapest-Felsővízivárosi
Plébániai nyári tábor
Szent Anna Plébánia
Színkópé -Színjátszó
2.

Zrinyi-Patocskai Katalin e.v.

és

Drámatábor

1.206.750

2022.

1.706.750
3.

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: 2022. június 5.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
III.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság .../2022. (...) NOKSB határozata
a Nimród Alapítvány és a Krisztinavárosi Cserkészalapítvány I. kerületi általános iskolás korú gyermekek
részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók 2021. évben nyújtott támogatásokról
készült elszámolásai, valamint a 2022. évi támogatásra kiírt pályázatai Képviselő-testület részére
történő felterjesztéséről
1.

A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Nimród Alapítvány, valamint a
Krisztinavárosi Cserkészalapítvány I. kerületi általános iskolás korú gyermekek részére nyári
fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók 2021. évi elszámolását elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére.

2.

A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Nimród Alapítvány, valamint a
Krisztinavárosi Cserkészalapítvány I. kerületi általános iskolás korú gyermekek részére nyári
fejlesztő foglalkozásokat szervező

táboroztatók 2022. évi pályázati kiírásra benyújtott

pályázatát támogatásra javasolja a Képviselő-testület részére.

