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Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselo-testulete 2015. evi
koltsegveteserbI szolo 10/2015. (111.12.) onkormanyzati rendelete a 2/a mellekletben
a 3901. sorszamon 3.500.000 Ft osszegii eloiranyzatot hagyott jova a nemzetisegi
onkormanyzatok palyazati kerete celjara.
jelen eloterjeszteshez csatolasra kerult a nemzetisegi onkormanyzatok reszere szolo
palyazati felhivas (1. sz. melleklet) es palyazati adatlap (2. sz. melleklet), valamint a
palyazatok elbiralasra torteno elokeszitesenek menete (3. sz. melleklet).

A nemzetisegi onkormanyzatok elnokeivel tortent egyeztetes alapjan javaslom,

hogy a paiyazatban foglalt programok megvaiosulasanak hatarideje 201 5. junius 1 .
es 2015. december 31. kozott kerijljon megallapitasra.
Javaslom, hogy a beerkezett palyazatok velemenyezeset es a Kepviselo-testulet
reszere dontesre torteno elokesziteset a Szocialis, Egeszsegugyi es Fogyatekosugyi
Bizottsag vegeue.
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy a hatarozati javaslatokat tamogatni
sziveskedjen.

Budapest, 201 5. aprilis

a.
~ b eAttila
l
alpolgarmester

I

Hatarozati iavaslatok:
1 ) Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzataKepviselo-testulete ugy dont, hogy
a csepeli nemzetisegi onkormanyzatok reszere szolo palyazati felhivas (1. sz.
melleklet) es a palyazati adatlap (2. sz. melleklet) szoveget jovahagyja, egyben
felkeri be! Attila alpolgarmestert, hogy gondoskodjon a palyazati felhivasnak a
,,Csepeli Hirmondo" c. ujsagban es az onkormanyzati honlapon valo
konetetelerol.

Hatarido:

Felelos:
--

.

elfogadasra: azonnai
vegrehajtasra
- kozzetetel honlapon:
- kozzetetel irjsagban:

201 4. majus 4.
2014. majus 7.

Borbely Lenard polgarmester
l
alpolgarmester
vegrehajtas elokesziteseert: ~ b eAttila

A hafarozafi javaslat elfogadasahoz a kepviselok egyszeru" fobbsegu tamogafo
szavaza ta szukseges.

2) Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzataKepviselo-testulete ugy dont,
felhatalmazza a Szocialis, Egeszsegugyi es Fogyatekosugyi Bizottsagot, hogy a Kepviselo-testulet 20 15. evi koltsegvetesi rendelefeben biztositott 3.500.000 Ff
osszegu" keret figyelembe ve televel - a ne mzetisegi on kormanyzatok reszere
meghirdetett palyazati felhivasra beerkezo palyazatokat ertekelje, es a
Kepviselo-testijlet 201 5. majusi rendes ulesen torteno elbiralasra elokeszitse.
A Kepviselo-testulet felkeri ~ b e Attila
l
alpolgarmestert, hogy a Bizottsag
javaslatat terjessze a Kepviselo-testulet ele donteshozatalra.
-Hatarido:
-- -

elfogadasra: azonnal
vegrehajtasra: 2015. majus 28. Kt. ijles

Felelos:

Borbely Lenard polgarmester
vegrehajtas elokesziteseert: - Szuhai Erika SZEFOB elnok
- ~ b eAttila
l
alpolgarmester

A hatarozati javaslat elfogadasahoz a kepviselok egyszeru" tobbsegu tamogato
szavazafa szukseges.

3 ) Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzataKepviselo-testulete ljgy dont,
hogy a nemzetisegi onkormanyzati palyazatok elbiralasra torteno
elokeszitesenek menetet (3. sz. melleklet) jovahagyja.
Hatarido:

elfogadasra: azonnal
vegrehajtasra: folyamatos

Felelos:

Borbely Lenard polgarmester
vegrehajtas elokesziteseert:

Szuhai Erika SZEFOB elnok

A hatarozati javaslat elfogadasahoz a kepviselok egyszeru" fobbsegu tamogato
szavazata szukseges.

PALYAZATIFELH~VAS
a csepeli nemzetisegi onkormanyzatok reszere
201 5. evi feladataik, programjaik
koltsegvetesi tarnogatas6 hoz

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzataelismerve a nemzetissgi ijnkormanyzatok
mukodesenek fontossagat es jelentoseget, valamint megvalositando torekveseil, 2015. Bvre
koltsegvetesi tamogatast nyujt ezen szervezetek reszere.

1.

A nemzetisegi onkormanyzat koltsegvetesi tamogatasara palyazatot nyujthat be
Budapest XXI. kerulet (Csepel) valasztopolgarai altal megvalasztott 7 nemzetiskgi
onkormanyzat (bolgar, gorog, nemet, ormeny, roma, roman, ukrhn), elsosorban az
alabbi temakorokben:

oktatas-neveles,
kulturalis-, muvelodesi tevekenyseg,
hagyomany6rzes,
tortenelmenek ismertetese,
anyanyelv-apolas,
anyaorszaggal valo kapcsolattartas,
szocialis tevekenyseg,
gyermek- es ifjusagvedelem,
erdekkepviselet-, eselyegyenloseg elosegitese,
csepeli ertekek meg6rzese.
A palyazo nemzetisegi onkormanyzatnak elegendo 1 db palyazatot benybjtania, mert a
palyazafon belul egyszerre tobb temakor, tobb feladat/program/cel is megjelolheto.
Nem reszesulhet palyazati tamoqatasban az a nemzetisegi onkormanyzat, amely
Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzataaltul korabban nyujtott
barmely tamogatassal nem szamolt el, vagy
amelynek az ~nkormanyzattal(beleertve valamennyi intezmenyet, a
hivatalat, valamint a gazdasagi tarsasagail is) szemben barmc?ly
jogcimen fennallo, lejart tartozasa van, vagy
60 napon tul lejart es ki nem egyenlitett koztartozasa van, vagy
az allamhaztartas alrendszereibol folyositott tamogatasbol eredo lejc~rf
es ki nem egyenlitett fizetesi kotelezettsege van.

A nemzetisegi onkormanyzatok altal elsosorban a csepeli lakossag szamara vegzeti
feladatok, programok szinvonalas, tartalmas, minosegi megvalositasanak tamogatasa (pl. az
1 . pontban szereplo temakorokkel kapcsolatos rendezvenyek, eloadasok, fellepesek,
kiallitasok, vetelkedok, versenyek megvalositasa, kiadvanyok megjelentefese, gyermekek
taboroztatasa, kulturalis ceIO utaztatasa, ezekhez kapcsolodo anyagkoltsegek, kis erieku
eszkozbeszerzes, dologi beszerzesek, fellepesi dij, tiszteletdij, belep6jegyek tamogatasa.
teremberles, nyomdakoltseg, vetelkedok ajandektargyai, stb. koltsegeinek tamogatbsa).
A palyazatban foglalt tevekenysegnek, programnak, celnak 2015. jbnius 1. es 2015.
december 31. kozott kell megvalosulnia.

A kiiro felhivja a figyelmet, hogy a tamogatasi megallapodasok megkotese eldtt a nyertes

pulyazok csak sujat felelossegukre kezdhetik meg a programok megvalositasat!
A Kiir6 felhivja a palyazok figyelmet, hogy a tamogatott szolgaltatasokat
(feladatokat/programokat/celokat) kotelesek teritesmentesen nyljjtani a lakossagnak, illetve
az esetleges beszerzeseiket kotelesek nyilt 6s diszkriminaciomentes eljaras Otjan
vegrehajtani!

1. Cjnkormanyzat a paiyazatra brutto 3.500.000 Ft, azaz harommillio-otszlrzezer forint
keretosszeget biztosit a 2015. evi koltsegvetese terhere. A kiiro azonban e keretosszeg
kimeritesere nem koteles!

2. A palyazatban a megvalositani tervezett feladatlprogramlcel(ok) reszletes tartalmat 6s
reszletes koltsegveteset - amennyiben tobb program/feladat/cei kerul megvalositasra, ugy
azok idobeli sorrendjeben - be kell mutatni, megnevezve, hogy az egyes tetelek mely celra
kerulnek felhasznalasra.
A palyazok ulial sajat forras felmutatasa a programokhoz nem feltetel.

3. Egy palyazo altal a palyazatra elnyerheto maximalis osszeg: brutto 500.000 Ft.
Egy palyazo csak egy palyazatot nyljjthat be, azonban egy palyazaton belul tobb
feladat/program/cel is megjelolheto. A palyazatra biztosithato maximalis osszeg azonban
ekkor sem huladhatja meg a brutto 500.000 Ft-ot!
I .A finanszirozas modja:
A li~mogulasi dontest

kovetoen 2015. junius 30-ig az Onkormanyzat tamogatasi
megallapodast kot a nyertesekkel. A tamogatas - ill. megfelelo reszletenek - atutalasa a
tamogatasi megallapodas alairasat koveto 15 napon belul tortenik.
A
tamogatas
felhasznalasa
kizarolag
a
nyertes
palyazatban
foglalt
feladatru/programra/celra tortenhet, utolagos elszamolasi kotelezettseggel. Amennyiben a
palyazo tobb feladatra/programra/celra is tamogatast nyert, Cgy a tamogatas az egyes
progrumokhoz/ce~okhozkapcsolodo reszletekben, es a korabbi reszlettel valo elszamolast
kovetoen kerijl kifizetesre! A palyazo a tamogatast tovabb nem ruhazhatja, koteles azzal a
program megvalositasat koveto 30 napon belul a tamogatott nevere 6s cimere kiallAott
szamlakkal es beszamoloval elszamolni!
5. Nem isenyelheto es nem szamolhato el tamoqatas a kovetkezo koltseaekre:

a. ber es jarulekai kifizetesere,
b. a
szervezet muk6desi koltsegeire, rezsikoltsegere
(kozuzemi dijak. telefon- es internetkoltseg, stb.)
c. ajundekutalvanyra
d. a reprezentacios cellal torteno etel, ital beszerzesere,
ettermi szolgaltatas igenybevetelere,
e. a programhoz nem kapcsolodo koltsegekre.
A jogosulatlanul igenybevett, szerzodesellenesen felhasznalt tamogatast a tamogatottnak
vissza kell fizetnie!

1 . A palyazatok kizarolag a Palyazati adatlapon es az abban felsorolt mellekletek
csatolasaval nyOjthatok be, azt szamitogeppel vagy olvashato kezirassal kitoltve! Palyazati
udatlap beszerezheto szemelyesen a Polgarmesteri Hivatal (1211 Bp., Szent lmre ter 10.) 11. em.

12/A. sz. irodajaban Majorne Sandor Beata ugyintezotol, vagy letoltheto a www.csepel.hu
honlaprol.
2. A palyazatokat 1 peldanyban, zart boritekban, Abel Attila alpolgarmesternek cimezve kell
benyljjtani a Polgarmesteri Hivatalhoz (1211 Budapest, Szent lmre ter 10.) szemelyesen vagy
postan.
A boritekra ra kell irni: ,,Nemzetisegi onkormanyzati palyazat".
A szemelyes benyljjtas a Polgurmesteri Hivatal Il. em. 12/A. sz. irodajaban, Mujorne S6ndor
Beata szervezesi ugyintezonel tortenik.

3. A benycjtas hatarideje: 2015. maius 18. hetfo 12:OO bra. A postan erkezo palyazatoknak is
be kell erkezniuk ezen idopontig! Ezen idopontot kovetoen erkezo palyazatok elkesettseg
okan elutasitasra kerulnek!
A palyazatok a benycjtasi hataridot kovetoen nem modosithatok.
4. A hianyosan vagy hibasan kitoltott adatlappal, vagy hianyosan csatoll mell6kletekkei
benyujtott palyazatok elutasitasra kerulnek.
5. A palyazattal kapcsolatos tovabbi informacio kerheto Majorne Sandor Beata szervezesi
ugyintezot61 - tel.: 427-6165.

1 . A benyljjtott palyazatokat az ~nkormanyzatSzocialis, Egeszsegugyi es Fogyut6kosugyi
Bizottsaga ertekeli, es azokat a 2015. rnajusi kepviselo-testuleti donteshozatalra el6kksriti.
2. Biralati szempontok: A Bizottsug es a Kepviselo-testulet elsosorban az alabbi szempontok
szerint merlegei: a palyazatban foglalt feladat/program/cel
mely maradando, fenntarthato ertekek Ietrehozasat jelenti,
- koltsegvetesenek kidolgozottsaga, atlathatosaga,
- a csepeii helyi sajatossagokhoz, helyi ertekekhez valo kotodes erosilese,
- a program otletessege, stb.

3. ~rtesitesa nyertes palvazatokrol: a 2015. majusi kepviselo-testuleti ulesen hozott dontest
kovet6 8 napon belul irasban tortenik. A pdlyazatok eredmenyerol szolo informaciok a
,,Csepeli Hirmondo" c. ljjsagban es Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzatainternetes
honlapjan is kouetetelre kerulnek.
A kiiro fenntartja a jogot, hogy jelen palyazati felhivast visszavonja!
Budapest, 2015. aprilis . ...

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata
Kepviselo-testulete

2. sz. melleklet
P A L Y A Z A K IA D A K L A P
a csepeli nemzetisegi onkormanyzatok
2015. evi prograrnjainak, feladatainak
koltsegvetesi tamogatasahoz
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A palyazat iktatoszama:
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1) A p61y6z6 csepeli nernzetisegi 6nkorm6nyzat (tovabbiakban: nemzetisegi
onkormanyzat) hivatalos neve (SZMSZ-benrogzitett):
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2) A palyazo nemzetisegi onkormanyzat alakul6 ulesenek idopontjar
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3) A nemzetisegi onkormanyzat hivatalos cime (SZMSZ-benrogzitett):

i

;

4) A nemzetisegi onkormanyzat elnokenek neve:

.............

5) A nemzetisegi onkormanyzat bankszamlaszama:

.........................................................................................................
Szamlavezeto penzintezet neve: .........................................................
Cime: ..............................................................................................
A nemzetisegi onkormanyzat adoszama: ................................................

-1

6) A palyazatban foglalt feladatok/programok/cPlok temakori besorolasa:
1 ) oktatas-neveles,
2) kulturalis-, mfivelodesi tevekenyseg
3) hagyomany6rzes
4) tortenelmenek ismertetese
5) anyanyelv-apolas
6) anyaorszaggal valo kapcsolattartas
7) szocialis tevekenyseg
8) gyermek- es ifj6sagvedelem
9) erdekkepviselet-, eselyegyenloseg elosegitese
10) csepeli ertekek megorzes
1 1 ) egyeb: ..............................................................................................

M e w e l 6 resz alcihlizandci..)
-- (-.---

......

7) A palyazatban foglalt konkret feladat/program/ceI(ok) megnevezese, cime:

8) A palyazat altal megval6sitando feladat/program/ceI(ok) rovid ismertetese:
(Arnennyiben tobb progrcrnof/feladafoflci.l1 jelol rneg, ljgy ezekel. rnegvalosifasuk
r'd6belisorrendjeben kerjuk isrnertetni. Pollap szukseg szerinf hasznalhafo. j

.

I

1

9) A rnegvaldsitandd feladat/program/cCI(ok) rCsrletes k6ltsCgvetCse:

(KPrjiik or igknyelt tcirnogofcisi 6sszeg feladatonkPntlprogramonkPnt/c6lonkenf vaM
pontos megjel6leset! Potlap szukseg szerint hasznalhato. Javasolt a kovetkezo" tablazat
szerint megadni:)
adott
onkormanyzati

Budapest, 201 5.

....................
.........

tetelre

Az adoft tetelre egyeb
forrasbd rendelkezesre
6116 osszeg (Ft)

..........................................
elnok

1

Kotelezoen csatoland6 mellekletek:

1)
2)
3)

A nemzetisegi onkormanyzat aktualis koltsegveteserol szolo hatarozat kivonatanak
masolata.
A nemzetisegi onkormanyzat testulete reszerol a palyazat benyiljt6s6nak
jovahagyasarol hozott hatarozat kivonatanak masolata.
A nemzetisegi onkormanyzat elnoke altal alabbi targykorokben teft nyilatkozafok:
A
nemzetisegi onkormanyzat Budapest XXI. Kerulet Csepel
~nkormanyzata altal korabban nyujtott valamennyi tamogatassal
elszamolt,
A nemzetisegi onkormanyzatnak az ~nkormanyzattal (beleertve
valamennyi intezmenyet, a hivatalat, valamint a gazdasagi
tarsasagait is) szemben semmilyen jogcimen nincsen fennallo, lejart
tartozasa,
60 napon tul lejart es ki nem egyenlitett koztartoz6sa nincsen,
az allamhaztartas alrendszereibol folyositott tamogatasbol eredo lejarf
es ki nem egyenlitett fizetesi kotelezettsege nincsen.

3. sz. melleklet

A nemzetisegi onkormanyzatok altal beny6jtot-t palyazatok elbiralasra torteno
elokeszitesenek menete

1.)

A beerkezo palyazati anyagok atvetelerol (atveteli elismervennyel), iktatasarol a

palyazati felhivas IV.2. pontjaban kijelolt ugyintezo gondoskodik.
2.)

Az ugyintero a benyujtasi hatarido lejartaval ellenorzi, hogy a benyujtott palyazatok

formailag megfelelnek-e a palyazati felhivasnak, tartalmauak-e a szukseges
dokumentumokat, Az ugyintez6 ezen formai ellenorzesrol jegyzokonyvet vesz fel,
melyet a
palyazatokat velemenyezo Szocialis, Egeszsegugyi es Fogyatekosugyi
Bizottsag (tovabbiakban: Bizottsag) rendelkezesere bocsatja.

3.)

A Bizottsag tagjai a benyOjtott palyazatokat masolati formaban megkapjak.

4.)

A palyazalok elbiralasanak elokeszitesi folyamataban nem vehet reszt az a szemely,

aki vagy ak~nekkozeli houatartozoja (a hazastars, a bejegyzett elettars, az egyenes
aybeli rokon, az ijrokbefogadott, a mostoha- es nevet gyermek, az orokbefogado. a
mostoha- es u neveloszulo, valamint a testver) a palyazoval munkavegzesre iranyulo
jogviszonyban all. Nem szavazhat, es nem tehet javaslatot tovabba a Bizottsag tagja
olyan p61yaz6 szervezet eseteben, amellyel barmilyen erdekeltsegi viszonyban all. E
fenyek fennallasat az erintett szemely koteles a Bizottsag elnokenek haladektalanul
irasban bejelenteni.

5.)

A Bizottsag hataroz a palyazati tamogatasok javasolt mertekerol, valamint az

esetleges elutasitas kerdeseben. A Bizottsag uleserol, a meghozott hatarozatokat is
tartalmazo, a Szervezesi lroda munkatarsai altal keszitett szerkesztett jegyzokonyv
keszul, amelyet a Bizottsag elnoke ir ala.
6.)

A Bizottsag ijleset kovetoen - a palyazati felhivasban meghatarozott hataridoig - a

terijletert felelos Alpolgarmester, figyelemmel a Bizottsay altal hozott hatarozatokra,
lavaslatot keszit Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzataKepviselo-testulete
reszere a benyujtott palyazatok tamogatasa mertekenek megjelolesevel.

4.szamu melleklet

Az eloteriesztes tarqya:
Javaslat a csepeli nemzetisegi onkormanyzatok reszere ~ ~ 6 1201
6 5. evi palyazati
kiirasra
Az eloteriesztes eaveztetve:

Halmos Istvanne - varosgazdalkodasi agazatvezeto
Az eloterjesztesben foglaltakkal egyetertek.

Halmos Istvanne
varosgazdalkodasi agazatvezeto

