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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
  

óvodai testnevelés és játékos sporttevékenység támogatására 
 
Pályázat célja: az óvodai testnevelés, valamint a szabadidős játékos sportfoglalkozások 
szervezett formáinak, programjainak támogatása. 
 
Pályázók köre: 
Azok a zuglói önkormányzat által fenntartott óvodák, amelyek a pályázati kiírásnak megfelelően a 
jelzett határidőig benyújtják pályázati adatlapjukat. 
 
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 támogatással megfelelően elszámolt; 
            • nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása; 
                 • sem lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása. 

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

a.) óvodai sportnapok, vetélkedők költségei (pl: díjak, lebonyolítással kapcs. költségek) 
b.) természetjáró, szabadidősport, rekreációs - egészségfejlesztő foglalkozások költségei  (pl: 

prevenciós torna, korcsolya -és síoktatás szakedzői díjazása) 
c.) sporteszközök, felszerelések beszerzésével kapcsolatos költségek; 
d.) játszóudvarok és tartozékaik felújításával, cseréjével kapcsolatos költségekre. 

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költségekre lehet. 
 
Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak: 
A támogatás keretösszege: 3.500.000 Ft. Egy pályázó legfeljebb 150.000 Ft támogatást nyerhet.  
A támogatási összeg 2015. január 1. és 2015. december 1. közötti programok lebonyolítására, 
szolgáltatás megrendelésével szorosan összefüggő fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére 
használható fel.  
Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, mértékének feltüntetése szükséges.  
 
Egyéb feltétel: 
Kizárólag kerületi egyesületben működő szakedző díja számolható el a b. pontban megjelölt 
támogatható tevékenységnél! (egyesületi igazolás, iskolai végzettségről szóló dokumentumok 
csatolása szükséges)  
 
Támogatási alapelvek: 
Jelen pályázati felhívás kizárólag a zuglói önkormányzat által fenntartott óvodák óvodai 
testnevelésével és játékos sporttevékenységével kapcsolatos költségeinek finanszírozására 
fordítható. A pályázaton elnyert támogatás csak közvetlenül a támogatható tevékenységekhez 
kapcsolódó költségek finanszírozása során keletkezett, a pályázó szervezet nevére szóló számlák 
vagy számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére. 
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Azok a pályázók, akik pénzügyi - és szöveges szakmai beszámoló készítési kötelezettségüket, 
valamint, a pályázati elszámoláskor felmerülő hiánypótlást nem teljesítik, vagy határidőn 
túl teljesítik, 3 évig az Önkormányzat által kiírt pályázaton nem indulhatnak! 
 
Pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet kitöltésével, valamint a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 
összeférhetetlenségi nyilatkozattal együtt lehet benyújtani. (1. sz. melléklet) 
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 Hivatala, 1145 
Budapest, Pétervárad utca 2. címre Molnár Zsuzsanna civilkapcsolati referensnek címezve 
megküldheti. 
A borítékra kérjük ráírni: „Óvodai sportpályázat/2015” 
 
Az adatlap és a mellékletek formátuma nem változtatható meg!  
 
Pályázat benyújtásának határideje:  

- postán benyújtva: legkésőbb 2015. április 15. (szerda) (bélyegző napja) 
- személyesen benyújtva: 2015. április 15. (szerda) Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára leadott pályázatokat fogadjuk be. 
A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek. 
 
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 a 
hiánypótlási felhívásnak a pályázó a megadott határidőre nem tett eleget, pályázata további 
bírálat 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. 
 
Pályázat elszámolásával kapcsolatos elvárás: 
 
Pénzügyi teljesítés: 
A támogatás elszámolásának legkésőbbi határideje 2015. december 11. (péntek), mely pénzügyi 
teljesítést a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ felé számlákkal igazolva kell teljesíteni. 
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Szakmai teljesítés: 
A pályázónak a támogatási összeg felhasználásáról – sporteszközök és felszerelések beszerzése 
esetén is – min. 0,5 - max. 2 oldalas szöveges szakmai beszámolót kell készítenie. A szakmai 
beszámoló mellékleteként minden, a támogatásból megvalósult programokat igazoló egyéb  - mint 
versenyjegyzőkönyvek, fotódokumentáció, túrajelentések, jelenléti ívek stb. - a vezető által 
hitelesített dokumentumot másolatban csatolni szükséges. 
NEM a pályázati szabályzat 3. sz. mellékletét – beszámolólap pályázat eredményéről - kérjük! 
A szakmai beszámoló - nem e-mailen keresztül - eredeti aláírt, lepecsételt példánya személyesen 
leadható Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai úton ajánlott levélben 
megküldhető Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1145 
Budapest, Pétervárad utca 2. címre, Molnár Zsuzsanna civilkapcsolati referensnek címezve 
legkésőbb 2015. december 11-ig (péntek). 
 
Kiegészítő információ: 
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, 2015. március 26. 
 
 

 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


