
Pályázati felhívás civil szervezetek részére 

 

Közzététel: 2020. 11. 28. 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata ezúton hirdet pályázatot a Terézvárosban 

működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi 

szervezetek részére az önkormányzat 2020. év II. félévi keretéből igényelhető támogatás 

megszerzésére, a 2020. szeptember 1.-2021. február 28. között keletkezett működési 

költségeikhez. 

A pályázati alap éves keret összege 2. 346. 400 Ft. Az egy szervezetnek adható támogatás mértéke nem 

haladhatja meg a 300.000.-Ft-ot. A támogatásra 2020. december 31-éig nyújtható be pályázati 

kérelem. 

A pályázók köre: 

Azok az alapítványok, egyesületek és egyházi jogi személyek, amelyek VI. kerület Terézváros 

közigazgatási területén bejegyzett székhellyel, bejegyzett országos - vagy regionális szervezet esetén - 

önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkeznek és tevékenységüket részben vagy egészben 

Terézváros közigazgatási területén fejtik ki. 

Támogatott költségek fajtái: 

A. A pályázati eljárásban a civil szervezetek 2020. szeptember 1. és 2021. február 28. között 

felmerülő működési költségeihez nyújtható támogatás: 

• közüzemi díjak 

• üzemanyag költség 

• nyomtatvány 

• irodaszer 

• egyéb anyagköltség 

• szállítás 

• rakodás és raktározás költsége 

• javítási és karbantartási költség 

• szakkönyvek, előfizetési díjak 

• oktatás és továbbképzés költsége honlap-fenntartás költsége 

• posta, telefon-, 

• kommunikációs költség, 

• bank- és biztosítási díj 

• egyéb szolgáltatás díja - a reprezentációs költségek kivételével 

• 100 000 Ft alatti beszerzések 

• tiszteletdíj a minimálbért meg nem haladó mértékben, 

• a működés biztosításához használt helyiség bérleti díja 

•  

B. A járvánnyal kapcsolatos tevékenysége költségeihez nyújtható támogatás, különösen: 

• szemléletformálás 

• felvilágosítás 

• tesztek beszerzése 

• maszkhasználat népszerűsítése 



• maszkvarrás. 

 

 

Pályázati feltételek: 

A pályázat beadási határideje: 2020. december 31. 

A támogatás mértéke: maximálisan 300 000 Ft./szervezet.  

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:  

• a szervezet munkájának rövid bemutatása (max. 2 oldal) 

• a megvalósítandó célra, tevékenységre vonatkozó leírás 

• a tervezett, részletes költségvetés, 

• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott kérelemmel kapcsolatosan a szervezet kért-e, kapott-
e más forrásból támogatást, 

• három hónapnál nem régebbi bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat, 

• hivatalos banki igazolást vagy a bankszámlaszerződés másolat vagy bankszámlakivonat, 
amely tartalmazza a pályázó számlavezető bankjának megnevezését és 
bankszámlaszámát, 

• nyilatkozat arról, hogy a szervezet ÁFA-körbe tartozik-e, 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében, 
valamint 8. § (1) bekezdésében rögzített kizáró összeférhetetlenségi vagy érintettségi ok, 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tett.  

 

A pályázat benyújtásának módja: az önkormányzat hivatali kapuján keresztül, vagy e-mailben  

A  civil szervezetek támogatásáról szóló RENDELET itt érhető el: 
https://terezvaros.hu/uploads/images/2020_58.pdf  

FIGYELEM! A PÁLYÁZATHOZ NEM TARTOZIK PÁLYÁZATI ŰRLAP, EZT A PÁLYÁZÓKNAK EGYEDI 
FORMÁBAN KELL BENYÚJTANIUK A PÁLYÁZATBAN CSATOLANDÓ DOMUMENTUMOK PONT ALATT 
FELTÜNTETETT DOKUMENTUMOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL! 

A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázókkal az 

önkormányzat támogatási megállapodást köt. 

A támogatás elszámolása: 

A támogatásban részesített szervezet bejegyzett képviselője az elnyert összegnek a támogatási 

megállapodásban rögzített tartalom szerinti felhasználásáról a felhasználási határidő lejáratát követő 

30 napon belül köteles számolni. 

https://terezvaros.hu/uploads/images/2020_58.pdf


További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán (tel.: 342-7582) 

 

 

………………………….                                                                                                                                                                                 

Soproni Tamás                                                                                                                                                                          

polgármester 


