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Döntési javaslat  

 

 

Tárgy:  Az újpesti gyermekek és fiatalok táboroztatásának támogatására beérkezett intézményi 

és egyesületi pályázatok elbírálása  

 

 

Előterjesztő:        Bedő Katalin alpolgármester 

Előterjesztést előkészítette:    Vesza Erzsébet osztályvezető, 

            Ráduly János ügyintéző 

            Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 

Előterjesztés egyeztetve:     - 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

 

Újpest Önkormányzata minden évben pályázatot hirdet az újpesti gyermekek és fiatalok nyári 

táboroztatásának támogatására. A pályázati felhívás célkitűzése szerint Újpest Önkormányzata 

az újpesti gyermekek és fiatalok nyári táboroztatását a tábor szállás-, étkezési, és utazási 

költségeihez való hozzájárulással támogatja. A pályázatokat évente egy alkalommal, április 30-ig 

lehet benyújtani. Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes közösségi célú 

önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletének valamint a 

Közművelődési és Oktatási Bizottság 14/2020. (II.24.) számú határozatának megfelelően 

meghirdetett Tábor támogatási keretre az alábbi intézményi és egyesületi pályázatok érkeztek: 

 

2020. évben 6 köznevelési intézmény és 8 civil egyesület összesen 26 pályázata érkezett be 

összesen 8 464 520 forint igényelt összegben. 

 

A pályázatok formai és tartalmi áttekintése alapján megállapítható, hogy Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. 

(I.30.) önkormányzati rendeletének, valamint a felhívásban kitűzött kritériumoknak 7 beérkezett 

pályázat (az intézményi és civil egyesületi tábor pályázatokat tartalmazó melléklet 7., 8., 14., 19., 

20., 21. és 23. számú pályázatai) nem felelt meg. 

 

A támogatások megállapításánál a korábbi évek pályáztatási gyakorlatában Újpesten kialakult 

elveket vettem figyelembe, kiegészítve a pályázati felhívás szerinti prioritásokkal.  

A támogatás mértékének kialakításakor az intézmények esetében 550 Ft x napok száma x 

táborozók létszáma, míg a civil szervezetek esetében 500 Ft x napok száma x táborozók létszáma 

összeget vettem alapul. A támogatási összeg fenti képlet szerinti számításakor nemcsak a 18 

éven aluliak számát, hanem a kísérő felnőttek számát is figyelembe vettem. Amennyiben az így 

kiszámított összeg magasabb a pályázott összegnél, a pályázó az igényelt összeget kapja. 
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Fentieken túl javaslatot teszek kiemelt támogatásokra: 

 

 Az Önkormányzat Velencei és Katalinpusztai Ifjúsági Táboraiba szervezett táborok 

pályázatait (az intézményi és civil egyesületi tábor pályázatokat tartalmazó melléklet 3. 

és 5. számú pályázata) a számított összeg felett további 1000 Ft x éjszaka x táborozók 

összlétszáma összeggel javaslom támogatni.  

 

 A kerékpáros vándor- és vízi vándortáborok esetén (az intézményi és civil egyesületi 

tábor pályázatokat tartalmazó melléklet 2., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 24. és 25. 

sz. pályázatai) további 1000 Ft x táborozók összlétszáma emelést javaslok. 

 

 

A támogatásként felosztásra javasolt összeg:                  3 783 870 forint. 

 

Mellékelem a táblázatot, amely a 2020. évben beérkezett Tábor támogatási pályázatok 

igényeit és javasolt támogatásait tartalmazza az egyesületek vonatkozásában. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-

testület  feladat- és hatáskörét gyakorolva - a Közművelődési és Oktatási Bizottság feladat- 

és hatáskörében - meghozott ……/2020. (…..) határozata Az újpesti gyermekek és fiatalok 

táboroztatásának támogatására beérkezett intézményi és egyesületi pályázatok 

elbírálásáról. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján úgy dönt, hogy 

 

I. az Önkormányzat az alábbi táblázat szerinti összegekkel támogatja a Tábor pályázatot 

benyújtó intézményeket és egyesületeket. 

 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Nyári tábor és erdei iskolák 

támogatása” sora. 

 

Intézmények Javasolt összeg 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Berzeviczy Gergely Két 

Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma 
220 000 Ft 

Lázár Ervin Általános Iskola 135 000 Ft 

Újpesti Babits Mihály Gimnázium 607 220 Ft 

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 489 650 Ft 

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium 297 000 Ft 

Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 112 500 Ft 

Civil egyesületek  

Aschner Lipót Természetjáró Egyesület  725 500 Ft 
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Bem Folklór Egyesület  0 Ft 

Gyermekévek Honismereti, Kulturális és Természetjáró Egyesület 556 500 Ft 

KAI SEI Karate Sportegyesület 0 Ft 

Kerekerdő Egyesület 0 Ft 

Kono Karate Klub 198 000 Ft 

Közös Sport Közhasznú Egyesület 292 500 Ft 

Újpesti Haladás Futball Klub 150 000 Ft 

Összesen: 3 783 870 Ft 

 

II. felhatalmazza a polgármestert az érintettek értesítésére, továbbá az egyes közösségi célú 

önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet szerinti támogatási 

szerződések megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. június 15.  

 

Újpest, 2020. május 22.   

 

 

 

Bedő Katalin 

                      alpolgármester 


