
 

Pályázati felhívás E/2016 

 

 1

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
 

pályázatot hirdet 
 

Zuglóban hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak támogatására 
 
Pályázat célja: Zuglóban hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak működésének, egyházi 
épületek fenntartási és felújítási valamint média-kommunikációs költségeinek támogatásához. 
 
Pályázók köre: 
Azok a kerületi hitéleti tevékenységet kifejtő, az Országgyűlés által a 2011. évi CCVI. és a 
2012. évi VII. tv. által elismert egyházak és egyházi jogi személyek, amelyek az 
önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, illetve alapszabályukban rögzített önálló 
képviseleti szervvel (pl.: egyházközség) rendelkeznek (a továbbiakban: kerületi egyházak), 
továbbá 
 

- pályázatuknak benyújtását megelőző tíz évben a kerületben folyamatosan és 
dokumentálhatóan működnek; 

- alapszabályuknak megfelelő, folyamatos hitéletet folytatnak; 
- a zuglói lakosok lelki gondozásával foglalkoznak. 
 

Egyéb jogosultsági feltételek: 
- a pályázó szervezet (nek): 
  • közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az ott megjelölt 
nyilatkozatot a pályázati eljárás során benyújtja; 
            • a múlt évi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek 
megfelelően és határidőre elszámolt; 
            • nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása; 
                 • sem lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása. 
- Azok a pályázók, akik a támogatási szerződésben meghatározott határidőre nem 

számolnak el, valamint a pályázati elszámoláskor felmerülő hiánypótlást nem 
teljesítik, vagy határidőn túl teljesítik, 3 évig az Önkormányzat által kiírt 
pályázaton nem indulhatnak! 

 
Támogatható tevékenységek: (egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető) 

a) Felújítás (a pályázatban bemutatandó a felújítási és beruházási célok megjelölése az 
elvégzendő beruházások ismertetése és a megpályázott összeg felhasználásának terve) 

b) Működési kiadás (a pályázatban bemutatandó működési költségek cél szerint 
felhasználása és a megpályázott összeg felhasználásának terve) 

c) Kiadványszerkesztés, nyomdai és reklámszolgáltatás (a pályázatban bemutatandó a 
pályázati programmal kapcsolatos valamennyi média-kommunikációs költség és a 
megpályázott összeg felhasználásának terve) 

 
Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költségekre lehet. 
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Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak: 
A pályázatok támogatási keretösszege 10.000.000 Ft. A támogatási összeg a 2016. január 
1. és 2016. december 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettségek 
elszámolásához használható fel.  
A támogatás elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 30. nap, de 
legkésőbb 2017. január 31. 
Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, mértékének feltüntetése 
szükséges.  
 
Támogatási alapelvek: 
Jelen pályázati felhívás kizárólag a megjelölt támogatható tevékenységek körébe tartozó 
költségek finanszírozására fordítható. A támogatható tevékenységek körén belül elszámolható 
költségeken kívül más költségre nem használható fel, így különösen: 

- programok szervezésével, megvalósításával kapcsolatos költségekre (egyházi célú 
civil szervezetek programjait a C/2015 felhívás támogatja) 

A pályázaton elnyert támogatás továbbtámogatásra nem használható fel, csak közvetlenül a 
támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek finanszírozása során keletkezett, a 
pályázó szervezet nevére szóló számlák vagy számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére. 
 
Pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet kitöltésével és 
meghatározott mellékleteivel együtt lehet benyújtani. 
A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendelkezésre. Az űrlapok 
beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
vagy letölthetők a www.zuglo.hu honlapról. 
A pályázati űrlap nélkül beküldött és hiánypótlást követően is formailag hibás pályázatokat az 
önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázó a pályázati űrlapot mellékletekkel együtt 
1 eredeti példányban zárt borítékban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy 
postai úton ajánlottan Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 
Budapest, Pétervárad utca 2. címre Molnár Zsuzsanna civilkapcsolati referensnek címezve 
megküldheti. 
A borítékra kérjük ráírni: „Egyházi pályázat E/2016” 
 
Pályázat benyújtásának határideje: 

- postán benyújtva: legkésőbb 2016. április 22. (péntek) (bélyegző napja) 
- személyesen benyújtva: 2016. április 22. (péntek) Budapest Főváros XIV. Kerület 

Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára leadott pályázatokat fogadjuk be. 
A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek. 
 
Pályázati adatlap kötelező mellékletei: 

a) költségvetés-tervezet (1. sz. melléklet), melynek elválaszthatatlan részét képezi 
felújítási munkák esetén a tervezői költségbecslés vagy kivitelezői árajánlat; 

b) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet); 

c) átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet); 
d) ÁFA nyilatkozat (4. sz. melléklet) 
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e) írásbeli hozzájárulás, a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, támogatás összege) 
kezeléséhez, és a Zuglói Önkormányzat hivatalos internetes honlapon való 
közzétételéhez; 

Az adatlap, a költségvetés és a mellékletek formátuma nem változtatható meg! 
 
Pályázat kezelése: 
A pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja.  
Hiánypótlásra a kiíró írásos értesítése (e-mail vagy e-mail cím hiányában postai tértivevényes 
levél) alapján egy alkalommal van lehetősége a pályázónak 5 munkanapon belül. 
Amennyiben az egyszeri hiánypótlási felhívásnak a pályázó a megadott határidőre nem tett 
eleget, pályázata érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Az önkormányzat a nyertes 
pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek kilétét hordozó 
információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára. A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat az önkormányzat nem küldi 
vissza. 
 
Pályázat elbírálása: 
A benyújtott pályázatokról a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt. A 
pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak, a nyertesek nevét és az elnyert összeg 
nagyságát a Zuglói Lapok aktuális számában, az Önkormányzat hivatalos honlapján – 
www.zuglo.hu - valamint hirdetőtábláján is közzéteszi. 
 
Kiegészítő információ: 
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely feltétele a 
támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást az önkormányzat csak bankszámlára 
utalással teljesít. 
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen 
keresztül, annak hiányában postai úton  - tértivevényes levél  - történik. 
Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon illetve a 
molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhető.  
 
Budapest, 2016. március 31. 
 
 

                                                               Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 

 


