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61/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló - 54/2005. (XII. 06.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 

55/2004.(XII. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete – élve 
a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással, 
figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (5) bekezdésében, 
valamint 16. § (1) bekezdésében foglaltakra – a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 
szóló, az 54/2005. (XII. 06.) önkormányzati rendelettel módosított 55/2004. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § Az alaprendelet 3. § (5) bekezdése helyére a következő mondat lép:  
 „(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.” 

2. § (1) Az alaprendelet 4. § (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:  
„c) a civil szervezetek nem helyi szintű pályázataihoz kapcsolódó pályázati önrész keret 

(pályázati önrész keret).” 
(2) Az alaprendelet 4. § (5) bekezdésének számozása (7) bekezdésre változik.  
(3) Az alaprendelet 4. § (5) bekezdése helyére a következő mondat lép:  
„(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.”  

(4) Az alaprendelet 4. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:  
„(6) A pályázati önrész keretből egy pályázó maximum ötszázezer forintot igényelhet.”  

3. § (1) Az alaprendelet a 4. §-át követően „Az egyes civil szervezetek támogatására vonatkozó 
különös szabályok” címmel egészül ki.  

(2) Az alaprendelet 5. § (2)-(3) bekezdéseinek számozása 8. § (1)-(2) bekezdésekre változik,  
ezzel egyidejűleg az alaprendelet 5. § (1) bekezdésének számozása törlésre kerül. 

(3) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyére a következő mondat lép:  
„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,” 

(4) Az alaprendelet 5. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„ (2) Az együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek kérelmeiket a 11. §-ban 

meghatározottak szerint, pályázati űrlap és mellékleteik kitöltésével nyújthatják be.” 
(5) Az alaprendelet 6. § (1) bekezdése helyére a következő mondat lép:  
„(1) A civil közösség pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet kell 

megjelölnie.” 
(6) Az alaprendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
„(2) A civil közösségek kérelmeit a civil közösség nevének és vezetője elérhetőségének  

feltüntetése mellett a kötelezettséget vállaló szervezet nevében, a 11. §-ban meghatározottak 
szerint kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a civil közösség és a kötelezettségvállaló 
szervezet megállapodását is.” 
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4. § Az alaprendelet 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A nem helyi civil szervezetek támogatás iránti kérelmüket a 11. §-ban meghatározottak 
szerint, pályázati űrlap és mellékleteik kitöltésével nyújthatják be.” 

5. § (1) Az alaprendelet „A támogatás forrása” cím 8. §-ának számozása 9. §-ra változik. 
       (2) Az alaprendelet 8. § (2) bekezdése helyére a következő szöveg lép:  

 „(2) A 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a képviselő-testület által 
megítélt támogatás forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott 
„Igazgatás szakfeladat működési célú pénzeszköz-átadás Áht-n kívülre” megnevezésű sor 
terhére (részletező tábla 3.1.2.).” 

6. § (1) Az alaprendelet „A pályázat” cím 9.§-ának számozása 10. §-ra változik. 
(2) Az alaprendelet „A pályázat” cím 10.§-ának számozása 11. §-ra változik. 
(3) Az alaprendelet 10. § (5) bekezdése helyére az alábbi mondat lép:  
„(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.” 
7. § (1) Az alaprendelet „A pályázati döntés előkészítése” cím 11.§-ának számozása 12. §-ra 

változik. 
(2) Az alaprendelet 11. § (1) bekezdése helyére az alábbi mondat lép:  
„(1) A polgármestert a pályázatok szakmailag megalapozott elbírálásának előkészítésében civil 

tanácsadó testület támogatja.” 
(3) Az alaprendelet 11. § (2) bekezdésének helyére az alábbi mondat lép:  
„(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.” 

(4) Az alaprendelet 11. § (3), (4), (5), (6) bekezdésében a tanácsadó kollégium megnevezés 
civil tanácsadó testületre módosul. 
8. § Az alaprendelet „A pályázat elbírálása” cím 12. §-ának számozása 13. §-ra változik. 
9. § Az alaprendelet „A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása” cím 13. §-ának 

számozása 14. §-ra változik. 
10. § (1) Az alaprendelet „Az elektronikus ügyintézés biztosítása a pályázati eljárásban” cím 14. 

§-ának számozása 15. §-ra változik. 
(2) Az alaprendelet 14. § (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
„(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.” 
11. § Az alaprendelet „A pályáztatás nyilvánossága” cím 15. §-ának számozása 16. §-ra változik. 
12. § Az alaprendelet 16. §-ának számozása 17. §-ra módosul. 
13. § Az alaprendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. mellékletében található 

pályázati űrlap lép. 
14. § (1) Az alaprendelet jelen rendelet módosításai által nem érintett részei hatályban maradnak. 

(2) Jelen rendelet 2006. szeptember 30-án lép hatályba.  
Budapest, 2006. szeptember 07. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

mailto:civilpalyazat@bp18.hu
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Általános indokolás 

  A 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.  

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz: A bekezdés pontosítja a kötelezettségvállaló szervezet fogalmát, meghatározza főbb 
vonásait és egyes típusait.  

A 2. §-hoz: A pályázati önrész keret alapvető szabályait rögzíti. A pályázati önrész keretből 
kiírásra kerülő pályázatok részletes szabályait – a Civil Alap többi keretéhez hasonlóan – a 
pályázati kiírás tartalmazza. 

A 3. és 4. §-hoz: A bekezdés egy új cím beiktatásával egyértelműbben elkülöníthetővé teszi a 
pályázókra vonatkozó általános és speciális szabályokat. 

Az 5. §-hoz: A rendeletben bekövetkezett szerkezetváltozás módosítja egyes §-ok sorszámozását. 
A 6. §-hoz: A paragrafus megállapítja a saját bankszámlával nem rendelkező civil szervezetek 

által követendő eljárást.  
A 7. §-hoz: A polgármestert a pályázatok elbírálásában segítő tanácsadó kollégium elnevezése – a 

gyakorlattal összhangban – civil tanácsadó testületre változik. A műhelyek száma az elmúlt egy 
évben nyolcban állandósult, további műhelyek megalakítása a közeljövőben nem várható. Erre 
tekintettel a rendelet összhangot teremt a normaszöveg és a jelenlegi állapot között.      

A 8-12. §-hoz: A rendelet új címének megalkotása miatt változik a paragrafusok számozása.  
A 13.§-hoz: A pályázati űrlap módosítására a pályázó elszámolásokról való nyilatkozatának 

pontosítása végett van szükség.  
A 14. §-hoz: A rendelet hatályáról rendelkezik. 
Budapest, 2006. szeptember 07. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 
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1. sz. melléklet 

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 
 

 

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 képviselőjének 
elérhetősége:  
(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 (10.§ (6)), értesítés 
(10.§ (1)) elektronikus úton 
értesítést kérek. 

 
 

IGEN   –   NEM 

A pályázattal kapcsolatos 
eljárási cselekményekről 
(hiánypótlás (10.§ (6)), értesítés 
(10.§ (1)) sms-ben értesítést 
kérek. 

 
 

IGEN   –   NEM 

A pályázat sorszáma 
(az Önkormányzat tölti ki): 
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2. A pályázat tartalma 
 
A pályázat jogcíme:  
 

 

A kérelmezett támogatás 
összege:  
 
 

 

A megvalósítás helyszíne:  
 
Időpont/időtartam: 

 

A program hatósugara (kérjük a megfelelőt aláhúzni!): 
       iskolai/intézményi,     kerületi,     térségi,    fővárosi,     regionális,     országos 

 
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: 
 
 
 
 
 

 

 



MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

 6 

 

 

 

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) 

 
 
 
 
 


