EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Képviselő-testületének 55/2004. (XII. 21.)1 önkormányzati rendelete
A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.2
Általános rendelkezések
1. § (1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri
kapcsolatok kialakítására törekszik a kerület polgárainak önszerveződő közösségeivel.
(2) Az önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt
hatását, és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés,
a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a
sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és
vagyonvédelem, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.
(3) Az önkormányzat, anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg is támogatja az
önkormányzat közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő – civil
szervezetek programjait és működését.
(4) Az esélyegyenlőség alapján az önkormányzat a civil szervezetek részére a pénzügyi
támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek mellett biztosítja.
A rendelet célja
2. § E rendelet célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az
önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok
hatékonyabb ellátása.
A rendelet hatálya
3. § (1) E rendelet alkalmazásában civil szervezet:
a)3 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil
törvény) alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező egyesület, szövetség (kivéve:
párt, szakszervezet),
b)4 a polgári törvénykönyvről szóló törvény alapján létrejött alapítvány,
c)5 civil társaság.
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(2)
(3)7 E rendelet alkalmazásában (kivéve a 9. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakat) támogatható
civil szervezetek:

1Módosította a 32/2020. (IX.28.), 22/2018. (IX.25.), 30/2015. (X.12.), 21/2013. (VI.28.), 16/2013. (V.31.), 63/2012. (XII.20.), 5/2012. (III.
13.), 61/2006. (IX. 12.), 54/2005. (XII. 06.)
2 Módosította a 32/2020. (IX.28.) sz. rendelet, hatályos: 2020. szeptember 29-től
3Módosította az 5/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
4 Módosította a 22/2018. (IX.25.) sz. rendelet, hatályos: 2018. szeptember 26-tól
5Módosította az 5/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
6 Hatályon kívül helyezte az 54/2005. (XII. 06.) rendelet.
7Módosította a 30/2015. (X.12.) sz. rendelet, hatályos: 2015. október 13-tól,
5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
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a) azon egyesületek, szövetségek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább
egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják,
b) azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a
pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak
megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
c) azon civil társaságok, amelyek a pályázat kiírását megelőzően legalább három éve –
dokumentálhatóan – folyamatosan működnek, és stabil taglétszámmal rendelkeznek,
feltéve mindhárom esetben, hogy a támogatható civil szervezetek (egyesületek,
szövetségek, alapítványok, civil társaságok) kerülethez kapcsolódó vagy kerületi
lakosokat érintő programokat szerveznek, az önkormányzat közigazgatási területén belül
székhellyel rendelkeznek, illetve helyi szervezetük az önkormányzat közigazgatási
területén belül működik, és a Polgármesteri Hivatal internetes civil adatbázisában –
elektronikusan is – nyilvántartásukat kérték.
(4) Azon egyesületek és alapítványok, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább
egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak vagy alapító okiratuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják, és a kerülethez kapcsolódó vagy kerületi lakosokat
érintő programokat szerveznek, de az önkormányzat közigazgatási területén belül székhellyel
nem rendelkeznek, illetve nincs helyi szervezetük az önkormányzat közigazgatási területén
belül (nem helyi civil szervezetek), támogatást csak abban az esetben kaphatnak, ha a
Polgármesteri Hivatal internetes civil adatbázisában nyilvántartásukat kérték.
(5) E rendelet alkalmazásában a pályázatért kötelezettséget vállaló szervezet
(kötelezettségvállaló szervezet): a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati cél
megvalósítására, a támogatás pályázó általi felhasználására és elszámolására a támogatási
szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló, saját, önálló bankszámlával és jogi
személyiséggel rendelkező egyesület, alapítvány, XVIII. kerületi önkormányzati intézmény,
illetve kerületi egyház.
(6) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat kötelezően vagy önként vállalt
feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás
alapján átvállaló civil szervezetek, valamint a sportegyesületek sporttörvény alapján történő
támogatására.
(7)8 E rendelet alkalmazásában bíróság: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 1. § (2) bekezdése
szerint illetékes bíróság.
A támogatás feltételei
4. § (1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan pártpolitikától mentes, közhasznú feladat
ellátására kívánja fordítani, amely a kerület lakosságának érdekeit szolgálja.
(2) A pályázati eljárást a civil alap alábbi kereteinek felhasználása során kell alkalmazni:
a) a civil szervezetek működési támogatására elkülönített keret,
b) a civil szervezetek (4) bekezdésben meghatározott tevékenységi köreinek, ennek
megfelelő programjainak támogatására elkülönített keret.
c) a civil szervezetek nem helyi szintű pályázataihoz kapcsolódó pályázati önrész keret
(pályázati önrész keret).
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(3)
(4) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek a következők:
a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,
8Kiegészült az 5/2012. (III. 13.) rendelet alapján. Hat.: 2012. III. 14.
9Hatályon kívül helyezte 21/2013. (VI.28.), hatálytalan: 2013.06.29-tól
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b) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
c) tudományos tevékenység, kutatás,
d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
e) kulturális tevékenység,
f) kulturális örökség megóvása,
g) műemlékvédelem,
h) természetvédelem, állatvédelem,
i) környezetvédelem,
j) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
k) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
l) emberi és állampolgári jogok védelme,
m) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
n)10
o) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
p) fogyasztóvédelem,
q) rehabilitációs foglalkoztatás,
r) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
s)11
t)12
u)13
v)14 településfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység.
(5) A pályázati önrész keretből pénzügyi támogatásban részesíthetők mindazon, támogatható
civil szervezet által nem helyi szinten benyújtott pályázatok, amelyek a jelen rendelet 4. § (4)
bekezdésében felsorolt tevékenységi körök valamelyikének megvalósítását célozzák.
(6) A pályázati önrész keretből egy pályázó maximum ötszázezer forintot igényelhet.
(7) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja
felhasználni.
(8)15 16Civil szervezet – kivéve a civil társaságot – pályázatot kizárólag akkor nyújthat be,
amennyiben a bíróság nyilvántartásba vette és a pályázat benyújtását megelőző évben
esedékes beszámolóját, vagy a pályázat benyújtását megelőző évben esedékes közhasznúsági
mellékletét letétbe helyezte.
Az egyes civil szervezetek támogatására vonatkozó különös szabályok
5. § Az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek kizárólag abban az esetben
részesülhetnek programtámogatásban, ha az adott programmal az intézményi feladat
megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak.
Az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek számára működési támogatás csak a
támogatásban részesített program költségeinek keretében, e költségek húsz százalékáig
(szervezési költség) számolható el.

10Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 13.) rendelet.
11Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 13.) rendelet.
12Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 13.) rendelet.
13Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 13.) rendelet.
14Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
15Kiegészítette az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat. 2012. III. 14.
16Módosította a 63/2012. (XII.20.) sz. rendelet, hatályos: 2012. december 21.
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6. § (1) A civil társaság17 pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet kell
megjelölnie.
(2)18 A civil társaságok kérelmeit a civil társaság nevének és vezetője elérhetőségének
feltüntetése mellett a kötelezettséget vállaló szervezet nevében, a 11. §-ban meghatározottak
szerint kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a civil társaság és a kötelezettségvállaló
szervezet megállapodását is.
7. § (1) Nem helyi civil szervezet kérelméről – az illetékes szakbizottság és a kerekasztal
megfelelő műhelye véleményének kikérése után – a képviselő-testület dönt. Megfelelő
műhely hiányában a kérelmet az illetékes szakbizottság mellett a Civil Tanácsadó Testület
véleményezi.
(2) A nem helyi civil szervezetek támogatás iránti kérelmüket a 11. §-ban meghatározottak
szerint, pályázati űrlap és mellékleteik kitöltésével nyújthatják be.
8. § (1) Az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodással rendelkező civil
szervezetek.
a) a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti működési támogatás, valamint a 4. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti pályázati önrész iránti, illetve az együttműködési
megállapodás keretein kívül eső, 4. § (2) bekezdés b) pontján alapuló
programtámogatási kérelmeit a civil pályázati alapra kiírt pályázat keretében a
polgármester,
b)19 együttműködési megállapodásban rögzített célok és feladatok megvalósításához,
illetve az ehhez szükséges fejlesztések elvégzéséhez igényelt támogatás iránti, minden
év március 1-ig a polgármesterhez benyújtott kérelmeit évente egyszer a Testületi,
Ügyrendi és Koordinációs Bizottság bírálja el és tesz támogatási javaslatot a Képviselőtestületnek.
(2) Az együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek kérelmeiket a 11. §-ban
meghatározottak szerint, pályázati űrlap és mellékleteik kitöltésével nyújthatják be.
A támogatás forrása
9. § (1)20 Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön soron nevesített
céltartalékokból pályázat útján (továbbiakban: civil alap), valamint pályázaton kívül
(továbbiakban: civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap) biztosítja a civil szervezetek
részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét.
(2)21 A 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a Képviselő-testület által megítélt
támogatás forrása, az önkormányzat költségvetési rendeletének meghatározott sora.
(3)22 A civil alap tíz százalékát tartalékként el kell különíteni. E tartalékból a polgármester különösen indokolt esetben - kérelemre, a 3. § (1) bekezdés szerinti civil szervezet részére
pályázaton kívül e rendelet 4. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott célokra vissza
nem térítendő támogatást nyújthat.
(4)23 A polgármester a civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap terhére – különösen
indokolt esetben, legfeljebb 500.000,- forint összeghatárig – kérelemre, a 3. § (1) bekezdés
szerinti civil szervezet részére pályázaton kívül a 4. § (2) bekezdés a)-b) pontjában
meghatározott célokra vissza nem térítendő támogatást nyújthat.
17Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
18Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
19Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
20Módosította a 30/2015. (X.12.) rendelet, hatályos: 2015. október 13-tól
21Módosította a 30/2015. (X.12.) rendelet, hatályos: 2015. október 13-tól
22Módosította a 21/2013. (VI.28.), hatályos: 2013.06.29-tól
23 Beiktatta a 30/2015. (X.12.) sz. rendelet, hatályos: 2015. október 13-tól
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A pályázat
10. § (1) Civil szervezet pénzügyi támogatást e rendelet keretei között, pályázat benyújtásával
igényelhet.
(2)24 A pályázatot a Polgármester a költségvetés elfogadását követően írja ki, és határozza meg
a részletes pályázati feltételeket.
(3) A pénzügyi támogatást igénylő civil szervezet egyidejűleg a 4. §-ban meghatározott egy
vagy több tevékenység önkormányzati támogatására is pályázhat.
(4) Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a
pályázati kiírásban meghatározott határidőre, a pályázat mellékleteit azonban ez esetben is
csak egyszer kell becsatolni.
11. § (1) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot az 1. sz. mellékletben található pályázati
űrlapon a polgármesterhez kell benyújtani (Budapest XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1184 Bp., Üllői út 400.)
(2) A pályázathoz kötelező mellékletként csatolni kell:
a) a hatályos alapító okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolatát,
b) székhely szerinti illetékes bíróság25 által a szervezet hatályos adatairól kiállított,
harminc napnál nem régebbi kivonatát,
c) a civil szervezet döntéshozó szerve (közgyűlés, kuratórium) üléséről készült azon
jegyzőkönyv vagy határozati kivonat másolatát, amely a pályázat benyújtására
vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza,
d) amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban is részesült, az erről szóló
határozat másolatát,
e) a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által hitelesített, 30 napnál nem
régebbi másolatát,
f)26 27a pályázat benyújtását megelőző évben esedékes beszámolót, vagy a pályázat
benyújtását megelőző évben esedékes közhasznúsági mellékletet,
g) Budapest XVIII. kerületi civil nyilvántartás adatlapjának kitöltött példányát.
(3)28 A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott mellékletet csak a közhasznú szervezeteknek
kell csatolniuk.
(4) Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatásban, melynek során (2)
bekezdés a), valamint g) pontjaiban szereplő dokumentumokat már benyújtotta és azokban az
előző támogatás óta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentumok benyújtása – a
pályázó írásbeli kérésére – mellőzhető.
(5) Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló
szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az
önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja. A pályázathoz
csatolni kell a pályázó és a kötelezettségvállaló szervezet megállapodását is.
(6) A pályázat hiányos benyújtása esetén a polgármester a folyamodó civil szervezetet írásban
felhívja, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 munkanapon belül pótolja.
Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem végzi el, támogatás iránti kérelmét
a polgármester elutasítja

24Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
25Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
26Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
27Módosította az 63/2012. (XII. 20.) rendelet. Hatályos: 2012. december 21.
28Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
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A pályázati döntés előkészítése
12. § (1)29 A polgármestert a pályázatok szakmailag megalapozott elbírálásának
előkészítésében civil tanácsadó testület támogatja.
(2) A civil tanácsadó testületbe a civil kerekasztal műhelyei – műhelyenkénti konszenzussal –
egy-egy műhelytagot delegálnak. A civil tanácsadó testület állandó tagja az önkormányzat
civil referense. A civil tanácsadó testület delegált tagjainak megbízatása a civil kerekasztal
által meghatározott ideig, de legkésőbb a kerekasztal megbízatásának megszűnéséig tart.
(3)30 A civil tanácsadó testület tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének,
szakmai gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálatára, a támogatási összeg ajánlására terjed
ki.
(4)31
(5) A civil tanácsadó testületi tagságért díjazás nem jár.
(6)32
A pályázat elbírálása
13. § (1)33 A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a civil tanácsadó testület, illetve a
Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság véleményének figyelembevételével a
polgármester dönt. A döntésről 8 munkanapon belül a polgármester vagy a területért felelős
tisztségviselő az érintettet írásban értesíti.
(2)34 A nyertes pályázókkal az önkormányzat az írásbeli értesítést követő 30 napon belül
támogatási szerződést köt, amely tartalmazza:
a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,
b) a támogatás átutalásának módját,
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét,
d) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét.
35
(3) A döntést követően a nyertes pályázatokkal – ide nem értve az alapítványok nyertes
pályázatait – kapcsolatos bármely módosítás iránti kérelem – így különösen: megítélt összeg
eltérő célra történő felhasználása, teljes vagy részleges fedezeti átcsoportosítás, megvalósítás
időpontjának változása – elbírálásáról a polgármester dönt. A módosítás iránti kérelmet a
pályázó a területért felelős tisztségviselő részére nyújtja be.
A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása
14. § (1)36 A támogatási szerződésben a pénzügyi támogatás felhasználásának és
elszámolásának rendjét az egyes önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzéséről
szóló mindenkor hatályos Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítás szabályozza.
(2)37
(3)38
(4)39 A polgármester a civil alapból kapott támogatásokról és a civil alap felhasználásáról a
pályázati elszámolásokat követően tájékoztatja a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságot.

29Módosította a 21/2013. (VI.28.), hatályos: 2013.06.29-tól
30Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
31Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 13.) rendelet.
32Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (V.31.) sz. rendelet, hatálytalan: 2013. június 1.
33Módosította a 21/2013. (VI.28.), hatályos: 2013.06.29-tól
34Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
35 Beiktatta a 32/2020. (IX.28.) sz. rendelet, hatályos: 2020. szeptember 29-től
36Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
37Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 13.) rendelet.
38Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 13.) rendelet.
39Módosította a 39/2010.(XI.23.) rendelet (bizottságok neve). Hat.: 2010.XI.23.
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(5)40
(6) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét a támogatási szerződésben
meghatározott határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a Pénzügyi
Ellenőrzési Bizottság javaslatot tesz a polgármesternek a támogatás azonnali
visszafizetésének előírására.
(7)42 43
(8)44
(9)45
41

Az elektronikus ügyintézés biztosítása a pályázati eljárásban
15. § (1) A 11. § (1) bekezdésében foglalt pályázati űrlap, illetve a 11. § (4) bekezdésében
említett mentesítés iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható a civilpalyazat@bp18.hu
címre. Amennyiben a pályázó pályázatát elektronikus úton nyújtja be, a pályázati űrlapon meg
kell jelölnie a kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levél címét.
(2) A pályázó írásbeli kérésére a pályázattal kapcsolatos egyes eljárási cselekményekről a –
nyomtatott forma mellett – elektronikus úton is küldhető értesítés.
(3)46
A pályáztatás nyilvánossága
16. § (1)47 A polgármester a civil szervezetek részére biztosított támogatásról, valamint a
támogatott célokról a döntést követő 30 napon belül az önkormányzat honlapján tájékoztatót
tesz közzé. A közzétett adatoknak a közzétételtől számított 5 évig elérhetőeknek kell lenniük.
(2)48 A támogatásban részesített, civil szervezetek által szervezett programokról a támogatási
szerződésnek megfelelően elektronikus formában benyújtott beszámolókat, fényképeket az
önkormányzat internetes honlapján közzéteszi.
(3)49 Amennyiben a civil szervezet saját honlappal rendelkezik a (2) bekezdés szerinti
adatokat 2 éven keresztül közzéteszi.
Záró rendelkezés
17. § Az 55/2004. (XII. 21.) sz. rendelet 2005. január 1-én lép hatályba.
Az 54/2005. (XII. 6.) sz. rendeletmódosítás 2006. január 1-jén lép hatályba, azonban „Az
elektronikus ügyintézés biztosítása a pályázati eljárásban” című 15. §-a 2006. szeptember 1jén lép hatályba.
A 61/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelet 2006. szeptember 30-án lép hatályba. Az 55/2004. (XII. 21.) Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe a 61/2006.
(IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1.
sz. melléklete lép.
Budapest, 2004. december 16.

40 Hatályát vesztette az 54/2005. (XII. 6.) és az 5/2012. (III. 13.) rendelet alapján.
41Módosította a 21/2013. (VI.28.), hatályos: 2013.06.29-tól
42Módosította a 39/2010.(XI.23.) rendelet (bizottságok neve). Hat.: 2010.XI.23.
43Hatályát vesztette az 5/2012. (III. 13.) rendelet alapján.
44Hatályát vesztette az 5/2012. (III. 13.) rendelet alapján.
45Hatályát vesztette az 5/2012. (III. 13.) rendelet alapján.
46Hatályát veszti az 5/2012. (III. 13.) rendelet alapján.
47Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
48Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
49Kiegészítette az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
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Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás
A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotását
általában a civil szervezetek súlyának, szerepének országos és helyi szinten történő
felértékelődése, konkrétan pedig a kerület által elfogadott civil koncepció tette szükségessé.
Az önkormányzat célja a kerületben, a kerületért, egyes településrészekért, az itt élő
lakosokért tevékenykedő civil szervezetek és civil közösségek munkájának segítése,
működésük, tevékenységük anyagi eszközök útján való támogatása.
Az 54/2005. (XII. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet-módosítás megalkotását a civil szervezetek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 55/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lépése óta eltelt idő alatt
kialakult gyakorlati megoldásoknak az alaprendeletbe történő beépítése tette szükségessé. Az
önkormányzat célja, hogy a kerületben, a kerületért, egyes településrészekért, az itt élő
lakosokért tevékenykedő civil szervezetek és civil közösségek minél nagyobb számban és
minél egyszerűbben nyújthassanak be pályázatokat működésükhöz, céljaik megvalósításához.
A 61/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet megalkotását a gyakorlati tapasztalatok, illetve a kerületi civil
szektor igényei indokolták. A pályázati önrész alap létrehozásával az önkormányzat célja a
kerületi civil szervezetek minél szélesebb körű támogatásának biztosítása, valamint
különböző, anyagi erejüket meghaladó, de a kerület és lakosságának érdekét szolgáló
pályázatokon való indulásuk lehetővé tétele.
Budapest, 2004. december 16.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester
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1. sz. melléklete –a 63/2012. (XII.20.) sz. rendelet alapján

PÁLYÁZATI ŰRLAP
A Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere által az 55/2004.
(XII.21.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján meghirdetett, a civil alapból folyósított pénzügyi támogatás elnyerésére
A pályázat sorszáma
(az Önkormányzat tölti ki):

1. A pályázó szervezet adatai
A szervezet megnevezése:
(civil közösség esetén a kötelezettséget
vállaló szervezet és a civil közösség
megnevezése egyaránt)

A szervezet székhelye:
A szervezet levelezési címe:
A szervezet képviselőjének neve:
(civil közösség esetén a kötelezettséget
vállaló szervezet és a civil közösség
képviselőjének neve egyaránt)

A
szervezet
elérhetősége:

képviselőjének

(telefon, fax, e-mail)

A program szervezőjének neve,
elérhetősége:
(cím, telefon, e-mail)

A pályázó szervezet pénzintézeti
számlaszáma:
A
pályázó
kapcsolattartásra
kijelölt e-mail címe:
A
pályázó
kapcsolattartásra
kijelölt mobiltelefonszáma:
A pályázattal kapcsolatos eljárási
cselekményekről
(hiánypótlás
(11.§ (6), értesítés (15.§ (2))
elektronikus úton értesítést kérek.

2. A pályázat tartalma

IGEN – NEM
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A pályázat jogcíme:
A
kérelmezett
összege:

támogatás

A megvalósítás helyszíne:
Időpont/időtartam:
A program hatósugara (kérjük a megfelelőt aláhúzni!):
iskolai/intézményi, kerületi, térségi, fővárosi, regionális,
A
megvalósítandó
cél
felhasználásának rövid leírása:

A résztvevők várható létszáma:
A megvalósítandó cél eléréséhez
rendelkezésre
álló
pénzeszközök/állóeszközök:

A
pályázathoz
csatolt
mellékletek
megnevezése,
száma:

Egyéb megjegyzés:

országos
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3. Költségvetés (e Ft)
Megnevezés

Összesen

Saját forrás

Egyéb

Igényelt

I. Személyi költségek
(munkabér + járulékai,
megbízási díjak, tiszteletdíjak)

II. Működési költségek
(helyiségbérlet, telefon, posta,
úti kts. stb)

III. Eszköz (beruházás)

IV. Egyéb (megnevezve)

Mindösszesen:
(A kért támogatás felhasználási tervét külön kérjük mellékelni.)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak, és
a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzattól kapott korábbi támogatásokkal elszámoltam,
illetve folyamatban lévő támogatással (támogatásokkal) a támogatási szerződésben rögzített
határidőig elszámolok.
Budapest, …………….

P.H.
……………………………………
aláírás (képviselő)

