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Hegyvidéki Részlegének Kirendeltsége

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ

a
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.
4.) önkormányzati rendelete alapján
A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források
(támogatások) átadásának, átvételének rendjéről alapján
Ennek a rizsának van egyáltalán bármi értelme?
Mostantól 2020. november 20. napjáig
terjedő időszakban vissza nem térítendő pályázatot hirdetett.
Mire kérhetek pénzt?
1. Eseti jellegű, meghatározott működési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtandó
anyagi hozzájárulás (tehát nagyjából akármi),
2. Eseti jellegű, meghatározott fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtandó
anyagi hozzájárulás (tehát nagyjából akármi),
3. Általános működéshez támogatás, ami a támogatott működéséhez biztosít pénzbeli
támogatást (tehát nagyjából akármi).
Még az sem fontos, hogy kerületi legyél, hiszen a POFOSZ-nak sincs kerületi szervezete, mégis
kaptak karácsonyi vacsorára 250.000 Ft-ot. Igaz, legalább voltak olyan korrektek, hogy egy
kerületi étteremben költötték el, milyen rendes tőlük.
Ki kérhet pénzt?
1. természetes személyek (tehát nagyjából bárki)
2. az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek (tehát nagyjából bárki)
3. az államháztartás körébe nem tartozó egyéb szervezetek, intézmények (tehát nagyjából bárki)
4. az államháztartás körébe nem tartozó civil szervezetek (tehát nagyjából bárki)
5. az államháztartás körébe nem tartozó földönkívüliek, amennyiben lakcímkártyával
rendelkeznek a Föld nevű bolygón található Magyarország nevű helyen (tehát még ők is)
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Nem kaphatsz pénzt, ha ezek közül igaz rád valami:
1. Magánszemély, vagy aki juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, közfeladat
ellátására kötött megállapodás (közszolgáltatási szerződés) keretében kaptál pénzt. (nagyon
sajnálom, ezt most buktad)
2. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott költségvetéséből
kaptál támogatást. (így jártál, legalább több jut másnak)
Hogyan kérhetem a nekem jogosan járó pénzt (legfontosabb kérdés):
A polgarmester@hegyvidek.hu email címre kell küldeni a kérelmet legkésőbb 2020. november
20-ig. A kérelemnek tartalmaznia kell a célt (ami kb bármi lehet, lsd fent), amelyhez a
támogatást igényled és az igényelt összeget.
Mennyi pénzt kérhetek (második legfontosabb kérdés):
Akármennyit. Lehetsz szerény vagy pofátlan, lelked rajta. Akár ezt ki is felejtheted, a Sztehlo Lili
Kulturális Egyesület sem írt be összeget, de kaptak 150.000 Ft-ot. Tehát, ha nem írsz összeget,
az eddigi gyakorlat alapján várhatóan 150.000 Ft-ot kapsz.
Kell valamit csatolni?
A kérelemhez nem természetes személyek esetében csatolni kell a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott, a Támogatott érintettségéről,
összeférhetetlenségéről, vagy ezek hiányáról szóló nyilatkozatot is.
Mi történik, miután beadtam?
A polgármester a benyújtott kérelmek alapján előkészített támogatási javaslatát a tárgyévi
költségvetési rendelet-tervezetben támogatási cél és összeg megjelölésével döntéshozatalra a
Képviselő-testület elé terjeszti.
Mi van, ha link vagyok és későn adom be?
Nincs baj, ha késve adod be, van B-terv: a határidő után beérkezett, nem alapítványi támogatási
kérelmekkel kapcsolatosan a polgármester dönt, amely döntéséről a soron következő
Képviselő-testületi ülésen a Testületet tájékoztatja, és gondoskodik a költségvetési előirányzatok
módosításáról is.
Mikor költsem el és hogyan kell elszámolnom az így talált pénzről?
A pénzt a támogatás folyósításának évében kell felhasználni. A támogatás összegének
felhasználásáról a cél megvalósulását követő 60 napon belül elszámolást és beszámolót kell
benyújtani az Önkormányzat felé. Működési célú támogatás elszámolása során a támogatás
évében a az igénybe vett szolgáltatásról, egyéb működéshez kapcsolódó kifizetésről szóló
számla, bizonylat fogadható el. Az elszámolás során a támogatás évében igénybe vett
szolgáltatásról szóló az a számla is elfogadható, amelyet a szolgáltatás nyújtója legkésőbb a
tárgyévet követő év március 31. napjáig állít ki. (Hú, de hosszú mondat, ne kérdezd meg, mit
jelent, én sem értem). Meg még van egy ilyen: köteles vagy az így juttatott közpénzt hatékonyan,
költségtakarékosan felhasználni.
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Mi van, ha nagyon csóró vagyok és nincs pénzem előre elkölteni?
Nincs semmi baj, mert egyéb, vissza nem térítendő, céljellegű támogatás esetében a támogatás
igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy utófinanszírozás formájában is
történhet. A támogatás formáját a támogatási igényről szóló döntésben kell meghatározni és
részletszabályait a támogatási szerződésben kell megállapítani.
Mi van, ha meggondoltam magam és másra akarom inkább költeni a pénzt?
Semmi probléma, a támogatási összeg eltérő célra történő felhasználását írásban kérheted a
polgármestertől, illetve alapítvány esetében a Képviselő-testülettől. De csak legkésőbb a
támogatás felhasználására meghatározott határidő letelte előtt 60 nappal kérhetsz ilyet.
Szörnyen lusta vagyok, nincs kedvem betartani a 60 napos elszámolási határidőt. Meg
különben sem arra költöttem az egész pénzt, amire kértem. Mit tegyek?
Vidd be az ágyba a laptopot és az ágyban fekve írj egy levelet a polgármesternek címezve, az
eredeti elszámolási határidő lejárta előtt. Azért azt jó, ha tudod, hogy ez elvileg csak különösen
indokolt esetben kérhető a határidő meghosszabbítása, vagy a célra fel nem használt összeg más
célú hasznosítása. Szóval a “nagyon nagy dugó volt” kifogás itt valószínűleg nem működőképes,
valami jobbat találj ki. A meghosszabbításról a polgármester jogosult dönteni.
Egyéb tudnivalók:
• A benyújtott elszámolásokat és beszámolót a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, hogy a
felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. Például az ÁFÁ-s számla a közös
sütizésetekről a Szépkilátás cukrászdában abszolút megfelelő, a Svábhegyi Hagyományőrző
Egyesületnél ezzel minden rendben volt. Ha inkább söröznél, az sem baj, a kőbányairól
beadott számlát a Farkasvölgyi Baráti Körtől is simán befogadták gond nélkül.
• Azért nem árt, ha normálisan számolsz be a pénzből vásárolt dolgokról és rendesen
elszámolsz az elköltéséről, mert ha nagyon nagy hülyeségekre költöd, előfordulhat, hogy a
nem elfogadott összeget vissza kell fizetned 15 napon belül.
Ezt itt el se olvasd, csak az idődet pazarlod, csak itt hagytuk, mert jól néz ki:
A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása:
• 7. § (1) Önkormányzati támogatás kizárólag a Bizottság Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1407/2013/EU rendeletével (a továbbiakban: EU rendelet) összhangban
nyújtható.
• A csekély összegű támogatás megítélésének feltétele, hogy a Támogatott írásban vagy
elektronikus úton nyilatkozik arról, hogy az EU rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelel.
• Az EU rendelet 6. cikk (1) bekezdése által meghatározott tájékoztatás előkészítéséről az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

Mindenkinek nagyon sikeres pályázást kívánunk!
Búcsúzóul egy indián közmondás:
Mindet út Rómába a Polgármesterhez vezet

