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Pályázati felhívás 2018-5. 
 

A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért kuratóriuma pályázatot hirdet 
a józsefvárosi lakosok, illetve a józsefvárosi intézmények, szervezetek számára 

 
 
A pályázat célja: 

A pályázati kiírás a józsefvárosi lakosok és a józsefvárosi székhelyű intézmények, szervezetek 
támogatására irányul az alábbi kategóriákban és témakörökben: 
 
A. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, diákok támogatása 

B. A tehetséges, kiemelkedő tanulmányi, kulturális és sport eredményeket elért tanulók, 
hallgatók támogatása 

C. A nagycsaládosok támogatása 

D. Szociálisan hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult) vagy 
tehetséges (kiemelkedő tanulmányi, kulturális vagy sport eredményt elért) általános és 
középiskolai tanulók, egyetemi hallgatók laptoppal történő támogatása.  

 
A pályázat tartalma: 

Pályázat nyújtható be a pályázati célban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos pénzbeni 
támogatásra, szakmai program megvalósítására, működési célra, eszközbeszerzésre. 
 

A pénzbeni támogatás felhasználható 

programok megvalósítási költségére 

anyag, eszköz beszerzésére 

eredmények elérését célzó kiadásokra 

 
Pályázat nyújtható be a pályázati célban megjelölt laptopra. 
 

Pályázók körének meghatározása: 

Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthat be 

• Budapest Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély 
(kiskorú esetén törvényes képviselője)  
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• azon intézmény, szervezet, amely tevékenységét Budapest Főváros VIII. kerületben, a 
kerület lakossága érdekében fejti ki.  

 

A pályáztatás rendje: 

A közalapítvány kuratóriuma jogosult a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló 
határidő letelte előtt visszavonni, mely tényről a pályázati felhívás közlésével megegyező 
helyeken és módon a határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé. 
Jogosult továbbá a pályázatot –akár indokolás nélkül is– eredménytelennek minősíteni.  

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek a pályázat 
érvényességétől illetve a pályázat eredményességétől függetlenül a pályázót terhelik. 

A pályázók a pályázat eredményéről elektronikus úton értesítést kapnak.  

A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. 

A pályázat nyerteseivel a kuratórium az eredmény közlésétől számított 5 munkanapon belül 
adományozási megállapodást/támogatási szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a 
támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje.  

A támogatás felhasználásának határideje 2018. december 31. 

A kuratórium a támogatottak jegyzékét, a támogatási célt és az elnyert támogatási összeget a 
Közalapítvány illetve Józsefváros honlapján (www.karacsonysandorkozalapitvany.hu,  
www.jozsefvaros.hu) közzéteszi.  
 

Bírálati szempontok: 

A bírálat jelen felhívás tartalmi és formai követelményeinek való megfelelés vizsgálatával 
történik. 
 
Formai követelmények: 

Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt 
pályázati adatlap és nyilatkozat hiánytalan kitöltésével, az arra jogosult általi aláírásával és a 
kötelező mellékletek benyújtásával lehet. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• szakmai programot, ütemezést  

• részletes költségtervet; önrészt (nem kötelező)  

• a pályázatért felelős személy nevét, beosztását, elérhetőségét (elektronikus, telefon, 
postai)  

 
Benyújtandó mellékletek: 

• józsefvárosi illetőség igazolása  

• bankszámla jogosultság igazolása (támogatás átutalása esetén)  

• képviseletre jogosultság igazolása  

http://www.karacsonysandorkozalapitvany.hu/
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• szociálisan hátrányos helyzet/ kiemelkedő tanulmányi, kulturális, sport eredmény/ 
nagycsaládos helyzet igazolása. 

Az adatlaphoz a pályázati felhívásban megjelölt igazolásokat hiánytalanul be kell csatolni. 
Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség. 

Amennyiben a pályázó 2018. évben már korábban nyújtott be pályázatot és ahhoz a 
mellékleteket csatolta, elegendő egy nyilatkozat arról, hogy a korábbi igazolásokban nem 
történt változás. 
 
Tartalmi követelmények: 

• a pályázat szakmai tartalma feleljen meg a felhívás célkitűzéseinek és feltételeinek  
 

A pályázatok elbírálása során előnyben részesül az a Pályázó, amely hátrányos helyzetű 
gyermekek, tanulók egyéni illetve csoportos programjának megvalósítására, támogatására 
irányul. 
 

A pályázat benyújtásának módja, helye: 

A pályázatokat elektronikusan és nyomtatott formában is kérjük benyújtani. 

Elektronikus beküldés e-mail címe:  karacsonysandorkozalapitvany@jozsefvaros.hu 

A nyomtatott formában történő pályázat megküldése egy példányban, zárt borítékban 
történhet postai úton vagy személyesen leadható a Közalapítvány székhelyén (Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal, Baross u. 63-67. fsz. 8., hétfőtől-csütörtökig 8-12 óra között). 

A borítékon kérjük feltüntetni: 
„Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért 2018-5. pályázat” 

 
 
A pályázat beérkezésének határideje: 

2018. november 22. 12 óra 
 
A pályázatok értékelését, bírálatát végző kuratóriumi ülés 

helye: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  1082  Baross u. 63-67.  

várható időpontja: 2018. november 23.  9 óra 
 
A pályázati eljárásra vonatkozóan információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: 

e-mail:  karacsonysandorkozalapitvany@jozsefvaros.hu 

telefon: 06-1-459-2168 
 
 

Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért kuratóriuma 
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