Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉS
a Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság 2020. szeptember 8-i ülésére, továbbá a
Képviselő-testület 2020. szeptember 10-i ülésére
Tárgy: Javaslat pályázat kiírására adományközvetítést, hideg élelmiszer- vagy melegételosztást végző civil
szervezetek, egyházak támogatására
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen
történik.
Tisztelt Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság, Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális és gyermekjóléti ellátások tekintetében a települési, illetve fővárosi kerületi önkormányzatok
számára – lakosságszám alapján – az egyes alapszolgáltatások biztosítása jelent kötelező feladatkört.
Ellátórendszerünk a pénzbeli és természetbeni támogatásokon túl (intézményi szolgáltatásként) személyes
gondoskodást is nyújt. E körben kedvezményes, illetve ingyenes étkezést biztosítunk a bölcsődétől az
érettségiig, a Szociális Szolgálat 22. klienseinek szociális étkezést (nappali klubjaiban is), továbbá a BudafokTétényi Család- és Gyermekjóléti Központ Adományosztó pontján ruha- és egyéb tárgyi, valamint
élelmiszeradományt közvetítünk.
Az állami, önkormányzati gondoskodás mellett ugyanakkor szükség van a civil, illetve egyházi, karitatív
tevékenységet folytató szervezetek aktív szerepvállalására is. A szolidaritásból fakadó segítő szándék
kerületünkben nem csupán a koronavírus járvány kezdetével mutatkozott meg, a korábbi években is szép
példáit láthattuk a rászoruló emberek támogatásának. Ünnepi ebédeken látták őket vendégül több alkalommal,
vagy éppen szociális és gyermekjóléti intézményeink részesültek nagyértékű adományokban (elektronikai
berendezést, valamint élelmiszer-, üdítő- és édességcsomagot vehettek át).
A rászoruló emberek segítése nem lehet állami privilégium, az önkéntesség, a társadalmi szolidaritás
nélkülözhetetlen, ugyanakkor rendelkezésre álló eszközeinkkel igyekszünk támogatni azokat a kerületi
szervezeteket, amelyek aktívan hozzájárulnak az itt élő rászorulók helyzetének javításához. A pályázat forrása
a 2020. évi nyári napközis és ottalvós szervezésű táborok támogatási forrásának maradványösszege.
A pályázók személyi köre:
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezetek (a civil társaság; a
Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület
kivételével -; az alapítvány - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével -), amelyek bírósági
nyilvántartásba vételük szerint XXII. kerületi székhellyel működő szervezetek, vagy nem XXII. kerületi
bejegyzésű szervezetek XXII. kerületi tag-/fiókszervezetei;
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerinti elismert és nyilvántartásba vett
egyházak XXII. kerületben működő jogi személyiségű, kerületi szervezetei.
A gyorsabb és egyszerűbb pályázati eljárás érdekében egységes pályázati adatlap készült (lásd: pályázati
felhívás melléklete), mely az elbírálást is segíti.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól a határozati javaslat támogatását, és a Tisztelt Képviselőtestülettől a határozati javaslat elfogadását, valamint a forrás rendelkezésre bocsátását.
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Határozati javaslat a Bizottság részére:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi,
Esélyegyenlőségi és Sportbizottsága egyetért az adományközvetítést, hideg élelmiszer- vagy melegételosztást
végző civil szervezetek, egyházak támogatására vonatkozó pályázat határozat mellékletét képező felhívásával.
Határidő:
Felelős:
Határozat végrehajtását végzi:
Határozat melléklete:

a határozat kiadására: 2020. szeptember 10.
Polgármester
Jegyzői Kabinet
pályázati felhívás

A támogató döntéshez az Mötv. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. elfogadja a határozat mellékletét képező pályázati felhívást;
2. a 2020. évi költségvetésében a Sportcélú pályázatok jogcímsoron rendelkezésre álló 1.034.000 forintot az
adományközvetítést, hideg élelmiszer- vagy melegételosztást végző civil szervezetek, egyházak támogatására
vonatkozó pályázat forrásául biztosítja;
3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás nyilvános meghirdetéséről;
4. felkéri a Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottságot a beérkező pályázatok elbírálására.
Határidő:
Felelős:
Határozat végrehajtását végzi:
Határozat melléklete:

a pályázati felhívás közzétételére: 2020. szeptember 15.
Polgármester
Gazdasági Iroda, Humánszolgáltatási Iroda
pályázati felhívás

A támogató döntéshez az SZMSZ 39. § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2020. augusztus „

”
Karsay Ferenc

Az előterjesztés összesen 1 db mellékletet tartalmaz.
Az előterjesztést készítette:
Humánszolgáltatási Iroda

.......................................
irodavezető aláírása

..............................
aláírás dátuma

.......................................
irodavezető aláírása

..............................
aláírás dátuma

.......................................
ellenőrzést végzők aláírása

..............................
aláírás dátuma

dr. Répás Judit, aljegyző

.......................................
aláírás

..............................
aláírás dátuma

dr. Szántó János jegyző

.......................................
aláírás

..............................
aláírás dátuma

Látta:
Gazdasági Iroda
Törvényességi felügyelet:
Jegyzői Kabinet
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Határozati javaslat melléklete
Pályázati felhívás
Rászorulók részére adományközvetítést, hideg élelmiszer- vagy melegételosztást végző
civil szervezetek, egyházak támogatására
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet
rászorulók részére adományközvetítést, hideg élelmiszer- vagy melegételosztást végző szervezetek, egyházak
működési kiadásainak – úgymint adománykészlet vásárlása, csomagolási költségek, tárolási, raktározási és
szállítási költségek, helyiségbérleti díjak – támogatására.
A pályázók személyi köre:
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezetek (a civil társaság; a
Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület
kivételével -; az alapítvány - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével -), amelyek bírósági
nyilvántartásba vételük szerint XXII. kerületi székhellyel működő szervezetek, vagy nem XXII. kerületi
bejegyzésű szervezetek XXII. kerületi tag-/fiókszervezetei;
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerinti elismert és nyilvántartásba vett
egyházak XXII. kerületben működő jogi személyiségű, kerületi szervezetei.
A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó adatait, a végzett tevékenység, azaz az adomány-, és/vagy
élelmiszer- és ételosztás leírását, a megvalósítás költségigényét, a kért támogatás összegét.
A pályázati keret: 1.034.000.- forint.
A pályázatokat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális,
Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottsága (a továbbiakban: SZEB) bírálja el, várhatóan 2020
októberében. A pályázati döntéseket a bizottság nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos
panaszt.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével, illetve az abban foglalt iránymutatások szerint,
elektronikusan lehet benyújtani a humanszolg@bp22.hu email-címre. Kérjük a tárgymezőbe beírni:
„Adományközvetítés, élelmiszer-, ételosztás támogatása”.
Értékelés nélkül elutasítjuk azon pályázatokat, amelyeket adatlap nélkül vagy formai hibás adatlappal, illetve
a pályázati kiírás mellékletét képező, az összeférhetetlenségről szóló kitöltött nyilatkozat nélkül küldenek be.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati beadási határidő előtt benyújtott módosítások elfogadottak,
a pályázati határidőn túl nincsen lehetőség módosításra, hiánypótlásra!
Formai hibának minősül, ha:
-

bármely kötelező melléklet hiányzik,
a banki kivonaton nem szerepel a vállalt önrésznek megfelelő összeg (E pont kitöltése esetén),
hiányzó aláírás vagy aláírások,
valamely kötelezően kitöltendő rész, táblázat hiányos vagy teljesen hiányzik,
a pályázatot nem az adatlapon nyújtják be.

Nem minősül formai hibának a pályázati adatlap ki nem töltött és kitöltött állapota közötti oldaltörés,
betűtípus változás, és egyéb szövegszerkesztési eltérés, amennyiben a teljes szöveg (beleértve a sorrendet és
a táblázatok meglétét, a sorok számától függetlenül) változatlan marad.
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Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet, melyhez csatolni kell:
a) a pályázati adatlap mellékletét képező, az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot;
b) civil szervezet esetén a nyilvántartásba vétel hivatalos dokumentumát, a nevében aláírásra jogosult személy
vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített
aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi másolatát;
c) egyházi jogi személyek esetén a jogi személyiség hivatalos 30 napnál nem régebbi dokumentumát.
Azon szervezeteknek, amelyek benyújtották az ún. „Civil nyilvántartás”-hoz a Polgármesteri Hivatalba
a fenti dokumentumokat, nem kell ismételten csatolniuk azokat, de nyilatkozniuk kell arra
vonatkozóan, hogy az általuk korábban benyújtott okiratokban foglalt adataik nem változtak.
Az adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról a www.budafokteteny.hu elektronikus elérhetőség alatt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 28.
A pályázatok kezelése:
A benyújtott pályázatokat az adatkezelő elkülönítve kezeli. A pályázati adatokat az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 56/D. § (1) és (2) bekezdése alapján közérdekű adatként kezeli.
A nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás ténye és a támogatott intézmények kilétét hordozó
információk közérdekű adatok, ezért azokat az Önkormányzat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára
(2007. évi CLXXXI. tv. 3.§ (1) és (2) bekezdés alapján).
A pályázatok elbírálása:
A pályázatok várható elbírálása: 2020. október 13.
Mivel a pályázati keret adott, a pályázatok benyújtásánál kérjük, hogy a kért támogatási összegek legyenek
összhangban a tervezett feladat nagyságával. Az egyes kérések esetében a kiírónak jogában áll résztámogatás
megítélése mellett dönteni. A pályázat eredményéről írásban kapnak értesítést a pályázók.
A nyertes pályázókkal Megállapodást köt az Önkormányzat, amely feltétele az elnyert pályázati összeg
igénybevételének. Az elnyert összeget kizárólag bankszámlára utalja az Önkormányzat.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
-

a pályázatok elbírálást követően a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az eredeti pályázati célt
akkor is meg tudja valósítani, amennyiben a megítélt összeg kevesebb az igényeltnél. Ilyen tartalmú
nyilatkozat hiányában a pályázati cél módosítását szükséges kezdeményezni.

-

amennyiben a pályázati adatlapon a források bemutatása részének E pontját kitöltik, a megjelölt
összegnek, mint önrésznek az igazolása szükséges az önkormányzati támogatás leutalása előtt, amely
történhet
a) számlapénz igazolásával (30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat, vagy banki igazolás);
b) bankbetét igazolással (30 napnál nem régebbi, számlavezető hitelintézet által kiadott igazolás).

-

vállalt önrész esetén a pénzügyi elszámolás keretében a támogatásban részesített pályázónak a teljes
támogatási összegen kívül a vállalt önrésszel is el kell számolnia!

-

amennyiben a pályázati cél megvalósításához szükséges vállalt önrész összegét a pályázó csökkenti,
abban az esetben ez az önkormányzati támogatás mértékének arányos csökkentését vonja maga után!

-

a támogatási szerződésben vállalniuk kell, miszerint tevékenységük során feltüntetik, hogy ahhoz az
Önkormányzat támogatást nyújtott
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-

Önkormányzati támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a támogatás
átutalása előtt
a)
igazolja, hogy nincs köztartozása (igazolás a Nemzeti Adó és Vámhivataltól /1221 Budapest,
Kossuth Lajos u. 25-29/ és a székhely szerinti önkormányzati adóhatóságtól),
b)
nyilatkozik, hogy jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatokkal
rendelkezik;
c)
nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási
vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt;
d)
igazolja az esetlegesen vállalt önrész meglétét;
e)
benyújtja a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető
fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó
rendelkezéssel együtt;
f)
nyilatkozik arról, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásakor a köztartozásmentes igazolásokat még
nem kell benyújtani!
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Pályázati adatlap az adományközvetítői, hideg élelmiszer-, meleg ételosztói pályázat benyújtásához
1.) A Pályázó adatai:
A pályázó szervezet neve
Székhely (irányítószám, város, utca,
házszám)
Postacím (irányítószám, város, utca,
házszám)
Adószám
A pályázó szervezet képviseletére jogosult
személy neve (pl.: bírósági nyilvántartás
alapján)
A pályázó honlapja
A pályázat megvalósításáért felelős
személy (kapcsolattartó) neve
címe
telefonszáma
e-mail címe
A pályázó bankszámlaszáma
A pályázó számláját kezelő bank neve

2.)

Kapott-e 2019-ben az Önkormányzattól támogatást: ..............,összege:………….
A támogatás elszámolásának időpontja: ......................................

3.) A pályázó és tevékenysége rövid bemutatása:
(Kérjük mellékelni)
4.) A pályázati cél rövid ismertetése, a tevékenység időpontja/időkerete.
5.) Részletes költségvetés:
(Kérjük mellékelni)
6.) A pályázati adatlap mellékletét képező „Nyilatkozat” csatolása kötelező.
7.) A Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a pályáztatóval szemben lejárt határidejű,
függő elszámolási kötelezettsége nincs, aláírásával igazolja, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk,
nyilatkozatok, dokumentumok, teljes körűek, valódiak és hitelesek.
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Források bemutatása
A.) A pályázott cél megvalósításához szükséges összköltség:

.........................Ft

B.) Saját forrás összege:

.........................Ft

C.) Egyéb kapott támogatás:

.........................Ft

D.) Az önkormányzattól igényelt támogatás (A-(B+C)):

.........................Ft

E) Igazolom, hogy a pályázott cél megvalósításához: .........................Ft forrás rendelkezésre áll.
Melléklet összesen: ...............................
Amennyiben a pályázati források bemutatása részének E pontját kitöltik, a megjelölt összegnek, mint
önrésznek az igazolása szükséges az önkormányzati támogatás leutalása előtt.
Budapest, 2020. .................. ..........
…........................................
Pályázó cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Bejegyző végzés száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség*
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Budapest, 2020………………………
A szervezet vezetőjének cégszerű aláírása……………………………………..….……….
6.§ (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti
egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az
egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban:
párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
*

A 6.§ (5) bekezdése szerint az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény alapján létrehozott, a párt működését segítő
tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítvány.
** 8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
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