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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!

Budapest Főváros IX.  kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7/2012.
(II.21.)  számú  2012.  évi  költségvetési  rendeletében,  a  3421.  sz.  „Pályázati  támogatás” 
költségvetési  soron  elkülönített  18.462.000.-  Ft  keretösszeget,  annak  érdekében,  hogy  a 
Ferencvárosban  működő  civil  szervezetek,  alapítványok,  magánszemélyek  és alkotó-
csoportok  művészeti-  és  kulturális  tevékenységét  támogassa.  Az  előző  években  kialakított  
gyakorlatnak  megfelelően  évente  egy  alkalommal,  pályázat  útján  kerül  szétosztásra  a 
keretösszeg.
A Ferencvárosban működő társadalmi és civil  szervezetek, alapítványok, magánszemélyek  és 
alkotó-csoportok  művészeti  és  kulturális  tevékenységének  támogatásánál –  a  javasolt 
maximális  támogatás: 1.500.000.- Ft/pályázó  összeg. 
 
A pályázat beadási határideje: 2012. április  13., péntek.
Az elbírálási határidő: 2012. április  25 ., szerda. 

A  jelen  előterjesztéshez  csatolom  a  közzétételre  ajánlott  felhívás  szövegét  a  pályázati 
adatlappal  együtt.  A  felhívás  közzétételére  a  www.ferencvaros.hu honlapon,  valamint  a 
Ferencváros – két hetente megjelenő  kiadvány- áprilisi  számában kerül sor. 

A pályázati  dokumentációkat a  Humán Ügyek  Bizottsága által  felkért  3 tagú  szakbizottság 
elővéleményezi,  majd  ezt  követően  a  Humán  Ügyek  Bizottsága  dönt  a  végleges 
támogatásokról.  A szakbizottság tagjainak személyére a HÜB elnöke az ülésen tesz javaslatot. 
A  döntéseket  követően  a  nyertes  pályázókat  írásban  értesítjük,  és  egyúttal  megküldjük  
részükre a pályázati támogatásra megkötendő szerződéseket.  

Kérem a Tisztelt  Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés alapján hozza meg döntését.

Mellékletek:
- Pályázati  felhívás 2012.
- Adatlap 2012.

Budapest, 2012. március 13.

                  Dr. Bácskai János s.k. 
                                                                                                         polgármester

1092 Budapest, Bakáts tér 14.  Tel: 210-6506,  Fax: 210-6901  e-mail: polgarmester@ferencvaros.hu



Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Humán Ügyek  Bizottsága úgy 
dönt, hogy:

1./ A Ferencvárosban működő  civil  szervezetek,  alapítványok,  magánszemélyek  és alkotó-
csoportok  művészeti-  és  kulturális  tevékenységének  2012.  évi  támogatására  szolgáló,  
2012.  évi,  7/2012.(II.21.)  számú,  hatályos  költségvetési  rendelet  3421.  sz.  „Pályázati  
támogatás”  költségvetési  sorának  terhére  pályázati  felhívást  ír  ki,  és  a  18.462.000.- 
keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét.

2./  Jóváhagyja  az  előterjesztés  mellékletét  képező  pályázati  felhívást  és  a  kapcsolódó 
adatlapot  és  felkéri  a  polgármestert,  hogy  gondoskodjon  azok  helyben  szokásos módon 
történő közzétételéről.

3./ A pályázatok HÜB által  történő  elbírálást megelőzően,  a beérkezett  pályázati anyagokat 3 
tagú  szakbizottsággal  előzetesen  véleményezteti,  mely  feladatra  az  alábbi  3  személyt  
választja:
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
…………………………………………………………

A szakbizottság tagjai részére tiszteletdíjat  nem állapít  meg. 

Határidő:  1. és 3. pont esetében: 2012. március 21.
                  2. pont esetében: 2012. április  15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

 



1. sz. melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 kulturális tevékenységének támogatására

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
 Humán Ügyek Bizottsága - 2012. év

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága nyilvános 
pályázatot  hirdet  a  Ferencvárosban  működő  társadalmi  és  civil  szervezetek,  alapítványok, 
magánszemélyek és alkotó-csoportok művészeti és kulturális tevékenységének támogatására. 

Pályázati keretösszeg  :   18.462.000.- Ft       

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak az a pályázati igény vehető figyelembe, amely az alább 
felsorolt  pályázati  feltételeknek megfelel.  Nem tudunk  támogatást  nyújtani  a  szervezetek 
működési kiadásainak fedezéséhez, illetve a működéshez szükséges eszközök beszerzéséhez.

A pályázat részletes feltételei:

1./ Pályázni kizárólag adatlapon lehet.

2./  Pályázatot  a  ferencvárosi  székhellyel,  vagy  bejegyzett  IX.  kerületi  telephellyel  rendelkező, 
ferencvárosi működésű és kötődésű alkotócsoportok, ferencvárosi kötődésű alkotók-magánszemélyek, 
rendezvényszervezők adhatnak be. 

3./ Pályázni  lehet: a film,  a fotó, a képző-  és iparművészet, a zene, a színház, a táncművészet, az 
irodalom,  a  gyermekkultúra  terén  megvalósítandó  projektekkel,  továbbá  Ferencváros  hely-  és 
ipartörténetével, kapcsolatos kiadvánnyal, eseménnyel.  A pályázat  elbírálásánál  előnyt  élveznek  a 
ferencvárosi  kulturális  eseményekhez kötődő  szervezetek,  alkotócsoportok,  ferencvárosi  kötődésű 
alkotók-magánszemélyek, rendezvényszervezők, a ferencvárosi kulturális,  közművelődési projektek 
megvalósításával kapcsolatos tevékenységek, programok támogatásai.

4. /Megpályázható maximális támogatás összege: 1. 500. 000.- Ft/ pályázó összeg.

5. /A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

6. /A támogatás kizárólag 2012. május 1. – 2012. december 31. között használható fel.

7./A pályázatnak tartalmaznia kell:
• kitöltött Pályázati Adatlap (ld. 2. sz. melléklet);
• részletes költségvetés;
• a programokban közreműködő partnerek – amennyiben közös program megvalósításáról van 

szó - szándéknyilatkozatai;
• befogadó intézmény, helyszín esetén befogadó nyilatkozat;

8./ A pályázati támogatás az alábbi költségjogcímeket tartalmazhatja:
• honorárium, személyi költségek (személyi bontásban);
• anyagköltség;
• eszközbérlet;
• PR- költségek (nyomda, terjesztés, hirdetés);

9. /A pályázó kizárja magát a pályázati lehetőségből akkor, ha
• a pályázó szervezetnek, magánszemélynek köztartozása van;
• a pályázó az előző kétévi támogatásáról nem számolt el (pénzügyi elszámolás, tartalmi 

beszámoló) 2012. január 31-ig;
• a pályázó több programmal pályázik, illetve más szakbizottság által meghirdetett témakört 

érint a pályázata.



10. /A 2012-ben elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje:
• Az elnyert  támogatásra az Önkormányzat  támogatási szerződést  köt  a nyertes pályázóval.  Az 

elnyert pályázati támogatás kifizetése a támogatási szerződés aláírását követően, az adott szervezet 
bankszámla számára való átutalással történik meg.

• Az elnyert támogatás felhasználását,- a 2012. május 1. és 2012. december 31. között, a támogató 
nevére kiállított  számlával  igazolható-  az elszámolás  és  a  beszámolás  rendjét  a  támogatási 
szerződés részletesen tartalmazza. Minden elszámolásnak és tartalmi  beszámolónak a pályázati 
anyagban leírtakkal összhangban kell  lennie.  Csoportos  programok (kirándulás, táborozás stb.) 
megvalósulása  esetén  utaslistát  kérünk,  mely  tartalmazza  a  résztvevők  nevét,  címét.  Az 
elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt programtól 
(és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben 
a pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Vissza nem fizetés esetén az Önkormányzat 
polgári peres eljárás keretében szerez érvényt a támogatás visszakövetelésének.

• Az  elszámolás  és  a  tartalmi  beszámoló  megküldésének határideje  2013.  február  28.  Az 
elszámolást  és  a  program  megvalósításának rövid  tartalmi  beszámolóját  2  példányban  kell 
benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott módon.

A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
• a költségvetés realitása,

a pályázat igényessége

11./ Pályázat beadási módja: 
1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes 
leadás esetén is)  lezárt  borítékban kérjük átadni - ennek hiányában nem áll  módunkban átvenni  a 
dokumentációt! Az  adatlaphoz  csatolni  kell  a  pályázó  szervezet  bejegyző  végzésének  és 
alapszabályának másolatát.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

Pályázat beérkezési határideje (postai- és személyes beadás esetén is): 
2012. április 13. péntek
Személyes beadás esetén: 2012. április 13. péntek - 14 óra.

A határidőn túl érkezett pályázatokat nem vesszük figyelembe.

A  bo rí té k ra  k é rjük  ráí rn i :  „K ul turá l is  te vé ke nys é ge k  tá moga tá sa 
pá lyá za ta” !

Pályázat beadási címe (személyes leadás esetén):
1091 Budapest, Üllői út 45.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda
Pályázat postázási címe:
1091 Budapest, Üllői út 45.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda

Pályázati felhívás és adatlap beszerezhető:
- letölthető a www.ferencvaros.hu  honlapról;
- ügyfélfogadási időben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Oktatási, 

Kulturális és Sport Csoport titkársága - 1091 Budapest, Üllői út 45.
- ügyfélfogadási  időben  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  – 

Ügyfélszolgálati Csoport – 1092 Budapest, Bakáts tér 14. fszt.

Pályázat elbírálásnak határideje: 2012. április 25. szerda.

Pályázati eredmény kiértesítésének határideje: 2012. május 04.  
Csak a nyertes pályázókat értesítjük!

A  döntés  a  www.ferencvaros.hu portálon  is  közzétételre  kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.



                                                                                                                                     2. számú melléklet

Figyelem! Az adatlapot kérjük pontosan kitölteni! A hiányosan kitöltött adatlapon benyújtott 
pályázatot a Bizottság érvénytelennek tekinti!

ADATLAP

A Humán Ügyek Bizottság 2012. évi pályázatához
kulturális tevékenység támogatására

2012.

Pályázó neve: ..........................................................................................................................................

Címe: .......................................................................................................................................................

E mail címe:………………………………………………………………………………………………………..

A szervezet bírósági bejegyzésének száma: ..........................................................

A szervezet bírósági bejegyzésének dátuma: ………………………………………...

A szervezet  taglétszáma:   ........................................................

Csoport vagy magánszemély esetén:…………………………………..

Csoport, személy neve:……………………………………………

Címe:………………………………………………

Telefonszám:……………………………………………..

E mail cím:…………………………………………

Csoport esetén a képviseletre jogosult személy:………………………………………

Neve:……………………………………………….

Címe, telefonszáma:………………………………………..

Szervezetben betöltött funkciója:…………………………………… 

Foglalkozása: ………………………………………………..

A pályázati program (programok) megnevezése / címe:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________



A pályázati program lényegi, rövid leírása:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



A pályázattal összefüggő tevékenységét mióta gyakorolja:
………………………………………………………………………………………………….

2011-ben  részesült-e pályázati támogatásban? A megfelelő  választ legyen  szíves  aláhúzni!  
IGEN              NEM

Ha igen, a támogatott pályázati program címe:
…………………………………………………………………………………………………...
A támogatás összege: …………………………………………………………… Ft.

Elszámolt-e a támogatás összegével? A megfelelő választ legyen szíves aláhúzni! IGEN NEM
Az elszámolás dátuma: ……………………………
A jelen pályázat megvalósításához szükséges teljes anyagi fedezet:                                                 Ft.  

- ebből a rendelkezésre álló saját forrásból összesen:                                              Ft

- ebből a rendelkezésre álló egyéb források megnevezése az összegek megjelölésével:

Forrás megnevezése

Kizárólag a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló forrás jelölhető meg!

Összeg (bruttó Ft)

A pályázati program egyéb forrásból származó anyagi fedezete összesen:



PÁLYÁZOTT ÖSSZEG:                                          Ft

A pályázott összeg felhasználásának kezdete:                                                                                       ____  

A pályázott összeg teljes felhasználásának tervezett határideje:                                                     _____  

A pályázott összeg felhasználásának részletes költségterve:
Kérjük, nevezze meg tételenként összesítve, hogy a szervezet a pályázati  

program megvalósítása során mire fog ja fordítani a támogatást!
Összege (Ft):

Összesen:



A  pályázati  program  megvalósításához  szükséges  személyi  feltételek?  Ezeket  hogyan  
biztosítja a pályázó?
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

A  pályázó  szervezet  tevékenysége  milyen  formában  és tartalommal  kötődik  a  
Ferencvároshoz?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

A szervezet bejegyző végzését és a bejegyző bíróság által érvényesnek elfogadott alapszabályát, 

vagy alapító okiratát, vagy egyéb – a tevékenységét szabályozó - dokumentumát maradéktalanul 

kérjük másolatban csatolni a pályázati anyag  mindkét példányához!  A pályázat  elbírálásánál 

kizárólag  az  adatlapon leírtakat  vesszük figyelembe, ezért  kérjük,  hogy  ne csatoljanak  a 

pályázati programra vonatkozó külön mellékletet!

Budapest, 2012. ………………………
ph.

………………………………
cégszerű aláírás




