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Az előterjesztés 1. számú melléklete 
 

„Állatterápiás programok idősotthonokban” projekt 
2022. évi pályázat kiírás 

 
 
Budapest városvezetése elkötelezett a nyitott döntéshozatal és a lakosság minél szélesebb körű bevonása 
iránt. A közösségi költségvetés keretében Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésében a 
továbbiakban minden évben, meghatározott összeg felhasználására a város lakói tehetnek javaslatot. A 
fővárosi közösségi költségvetés első évében 1 milliárd forint felhasználásáról dönthettek a fővárosiak. Ennek 
keretében lett nyertes ötlet, „Gondoskodó Budapest” kategóriában, az Állatterápiás programok 
idősotthonokban projekt (a továbbiakban: Projekt), melynek megvalósítására 25 000 000 Ft áll rendelkezésre. 
 

Budapest Főváros Önkormányzata a közösségi költségvetés „Állatterápiás programok idősotthonokban” című 
ötlet megvalósítása érdekében pályázatot ír ki civil szervezeteknek. 
 
 
1. A pályázók köre: 

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon 
egyesület vagy alapítvány, amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás megjelentetéséig nyilvántartásba vett 
(a továbbiakban: Pályázó), továbbá aki az állatasszisztált terápiát  a Magyar Terápiás és Segítő Kutyás 
Szövetség Egyesület (a továbbiakban: MATESZE) által kiállított aktív tanúsítvánnyal rendelkező párossal 
(párosokkal) tartja és a tevékenységüket a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és 
alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009.(XII.3.) SZMM rendelet alapján végzi. 
 

2. Támogatásra jogosult tevékenységek: 
A Főváros közigazgatási területén, a fővárosi illetőségű természetes személyekre vonatkozóan ellátási 
kötelezettséggel rendelkező állami vagy önkormányzati fenntartásban működő idősotthonban 
állatasszisztált program megvalósítása.  
Civil, egyházi és egyéb fenntartású intézmények is bevonhatóak a programba, abban az esetben, ha a 
megállapított átlagos térítési díj összege nem haladja meg a napi 5 000 Ft-ot.  
Tevékenység formái:  
- csoportos foglalkozás (alkalmanként minimum 6, maximum 10 fő), 
- egyéni foglalkozás (nem mobilizálható  - ágyban fekvő - ellátottak részére, alkalmanként legalább 3 

fő). 
 
3. A pályázattal elnyerhető támogatás 

- Formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. 
- A pénzbeli támogatás mértéke: a Projekt összköltségének 100%-a. 
- A támogatás elnyerése esetén az idősotthontól további ellentételezés nem kérhető, sem a terápiáért, 

sem egyéb kapcsolódó költségekre (pl. útiköltség). 
- A támogatás mértéke legfeljebb 10 000 Ft/alkalom (egy alkalom minimum 60 perc). 
- Az elnyerhető támogatás, benyújtott pályázatonként legfeljebb 1 200 000 Ft, melynek 50%-a 

előlegként kerül folyósításra, a fennmaradó támogatási összeg a teljesítés 40%-ával történő 
elszámolást követően kerül átadásra.  

- Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. 
- A Támogatási szerződés aláírását követően a támogatási előleg 30 napon belül kiutalásra kerül. 
 

4. A sikeres pályázat feltételei: 
- Az állatasszisztált terápiát tartó felvezető és kutya MATESZE tanúsítvánnyal rendelkezik. 
- A pályázó vállalja, hogy bemutatja az állatasszisztált terápia szakmai programját 1-3 oldalban, 

valamint benyújtja az idősotthonokban végzendő terápiás foglalkozás szakmai foglalkozásainak 
óravázlatait, részletes időbeosztásával és a foglalkozás során elérendő céljaival. 

- A pályázó vállalja, hogy a pályázat benyújtásához előzetes együttműködési megállapodást csatol 
be, amelyet az idősotthonokkal köt (2. sz. melléklet). 

- A pályázó pénzügyi költségvetési tervet nyújt be (jelen kiírás 3. sz. melléklete). 
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- A pályázó vállalja, hogy tevékenysége során teljeskörűen megtartja az intézményekben a vonatkozó 
egészségügyi, látogatási és egyéb előírásokat. 
 

 
5. A pályázathoz kapcsolódó határidők: 

I.  
- Benyújtás határideje: 2022. március 16. 
- A pályázat elbírálása: 2022. március 30. 
- Megvalósítási határidő: 2022. december 31. 
- Elszámolási határidő: 2023. január 31. 

 
II.  
- Benyújtás határideje: 2022. április 30. 
- A pályázat elbírálása: 2022. május 16. 
- Megvalósítási határidő: 2023. február 28. 
- Elszámolási határidő: 2023. március 31. 
 
III. 
- Benyújtás határideje: 2022. június 30. 
- A pályázat elbírálása: 2022. szeptember 15. 
- Megvalósítási határidő: 2023. május 31. 
- Elszámolási határidő: 2023. június 30. 
 
 

 
6. A pályázat benyújtása és elbírálása: 

A pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani az allatterapia@budapest.hu email címre, ezt 
követően postai úton megküldeni a 1052 Budapest, Városház utca 9-11. címre vagy személyesen leadni 
a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat Irodájában (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.). 
Határidők: 2022. március 16., 2022. április 30., 2022. június 30. 
A pályázati anyagok beérkezési időpontjaként az email beérkezése kerül meghatározásra, de fizikai 
formátumban történő megérkezése az elbírálás feltétele. 

 
A 2022. június 30-a után érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül 

elutasításra kerülnek. A beérkezett pályázatokra minden esetben egy visszaigazoló emailt küldünk azok 

sikeres beérkezéséről.  

  
Hiánypótlás  

Amennyiben a Pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát egyszeri alkalommal lehetősége van 

hiánypótlásra. A hiánypótlásra a pályázót a kiíró felszólító emailben kéri fel. A hiánypótlást a felszólító 

email megküldését követőn 5 munkanapon belül kell teljesíteni. A hiányzó dokumentum(ok)at emailben 

kell továbbítani ezt követően postai úton vagy személyesen átadni. 

 
A pályázatok elbírálása   

A pályázatok feldolgozását követően a támogatások odaítéléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt. 

 

Amennyiben a pályázati keret összegét meghaladóan pályázatok kerülnek befogadásra, előnyt 

élveznek azon pályázók, akik:  

- idősotthonban korábban már tartottak állatasszisztált terápiás programot,  

- tapasztalattal rendelkeznek inkluzív programok (társadalmi érzékenyítés) szervezésében, 

biztosításában, illetve 

- ha a pályázó több idősotthonnal is vállalja az együttműködést. 

 

Az 5. pontban rögzített kiírási ütemek a keret kimerülésééig kerülnek kiírásra. 

 

A nyertes pályázókkal Budapest Főváros Önkormányzata támogatási szerződést köt. 
 

 
7.  A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:   

1) az 1. sz. mellékletben található adatlap hiánytalanul kitöltve;  

2) a 2. sz. mellékletben található, az idősotthonnal kötött előzetes együttműködési megállapodás(ok) 
hiánytalanul kitöltve;  

mailto:allatterapia@budapest.hu
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3) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti bírósági 
nyilvántartásról szóló igazolás; 

4) eredeti banki igazolás arról, hogy a civil szervezet saját bankszámlával rendelkezik;  

5) az állatasszisztált terápia szakmai programja 1-3 oldalban, valamint az idősotthonokban végzendő 
terápiás foglalkozás szakmai foglalkozásainak óravázlata, részletes időbeosztása és a foglalkozás 
során elérendő céljai, illetve egyéb, a tervezett Projekt szempontjából releváns információk 
bemutatása; 

6) a 3. sz. melléklet szerinti pénzügyi költségvetési terv hiánytalanul kitöltve 

7) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § szerinti 

nyilatkozatok 1-1 eredeti példányban kitöltve (4./1. és 4./2. sz. melléklet) 

  
 A Kiíró a pályázat elbíráláshoz szükséges egyéb dokumentumokat bekérhet.   

 
8. A támogatási összeggel történő elszámolás 

A Pályázó a támogatási összeggel, a foglalkozások 40%-ának teljesítését követően számol el első 
alkalommal, ennek során megküldi a teljesített foglalkozások megvalósulásáról szóló igazolásokat. Ezt 
követően a program zárultával készül elszámolás, a fennmaradó (60%) foglalkozások 
teljesítésigazolásának megküldésével. 

 
 

9. Adatkezelés  
Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-
tajekoztatok;id=720 
A Pályázó, a pályázat leadásával tudomásul veszi és beleegyezését fejezi ki, hogy a benyújtás során 
leadott fényképes anyagokat a Főpolgármesteri Hivatal saját marketing és sajtó anyagaihoz 
felhasználhatja.  

 
  

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=720
https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=720
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1. sz. melléklet: pályázati adatlap 

 

 

Állatterápiás programok idősotthonokban 

Pályázat 2022. 

 

Átvevő tölti ki  

Érkezett:.........................................................  

Sorszám:.........................................................  

 

   

1.    A pályázó adatai: 

Szervezete megnevezése: 

Címe:  

A pályázat kapcsán kijelölt felelős személy  

neve: 

Email címe:  

Telefonszáma:  

 

2.    A pályázó bankszámlaszáma:  

A pályázó bankszámlaszámát vezető bank neve, címe: 

A pályázó adószáma: 

 

3.    A Támogatási Szerződés aláírására felhatalmazott személy(ek), szervezet:  

Neve/megnevezése:  
Székhelye:  
Képviselőjének neve: 
Tisztségének megnevezése:  
Email címe:  
Telefonszáma:  
  

4. A Pályázóval előzetes együttműködést vállaló idősotthon: 

Neve/megnevezése: 

Székhelye: 

Fenntartójának neve és címe: 

Intézményvezetőjének neve: 
Email címe:  
Telefonszáma:  
 

5. Pályázati adatok:  

Igényelt támogatás összege: …………………………………………………  

Összköltség: …………………………………………………  

A pályázó ÁFA visszatérítésre jogosult?: igen/nem  

  

 
Budapest, 2022. ………………………….. 

 

 

 

.........................................................  

                 Pályázó 
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2. sz. melléklet: Előzetes együttműködési megállapodás 

 

 

Állatterápiás programok idősotthonokban 

Pályázat 2022. 

 
 
 
Civil szervezet (Pályázó) adatai: 

Szervezet megnevezése: 

Címe:  

A pályázat kapcsán kijelölt felelős személy neve:  

Email címe:  

Telefonszáma:  

 
 
Idősek otthona adatai: 

Neve/megnevezése: 

Székhelye: 

Fenntartójának neve és címe: 

Intézményvezetőjének neve: 

Email címe:  

Telefonszáma:  

 
A Pályázó és az Idősek otthona előzetes együttműködési megállapodást köt. 

A Pályázó a Fővárosi Önkormányzat által kiírt „Állatterápiás programok idősotthonokban” pályázatán elnyert 

támogatási összeg ellenében állatasszisztált terápiás foglalkozást tart az Idősek otthonának. 

A foglalkozás biztosításának kezdete: ……………………., vége: …………………….. 

Összesen biztosított terápiás órák száma:…………………… óra. 

 
 
Budapest, 2022.………………………………………….. 
 
 
 
……………………………………………………            ………………………………………………………… 
             Pályázó                                                   Idősek otthona 
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3.  sz. melléklet: Pénzügyi költségvetési terv 

 

 

 

Állatterápiás programok idősotthonokban 

Pályázat 2022. 

 
 
 
 
Pályázó megnevezése: 
Címe:  
Elérhetőség (telefon/email): 
 

 
 
 
Foglalkozás 

megnevezése  

(csoportos vagy egyéni 

terápia)  

Résztvevő fő 

foglalkozás- 

onként 

Alkalom Egy alkalom 

díja 

Összesen a támogatási 

időszakban résztvevők 

száma 

Összesen 

felhasználandó 

támogatási összeg 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2022. ………………………………………….. 
 
 
 
 
 

.........................................................  

                 Pályázó 
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4./1.  sz. melléklet: Nyilatkozat 

 

 

Nyilatkozat 

  

Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) 6.§-ának (1)-(2) 

és (5) bekezdése értelmében azon pályázó: 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló 

jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető 

tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, 

az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező 

azon szervezeti egysége, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn 

Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti 

vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knyt. 13. § alapján a Kormány által kijelölt szerv által 

üzemeltetett honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették. 

 

   

 

Budapest, 2022.      …………………………….                                                                               

  

cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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4./2.  sz. melléklet: Nyilatkozat 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

A Támogatott neve:  

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma: 

Képviselőjének neve:  

 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

 

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

          

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 

Budapest, 2022.  ……………………… 

 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
 

 
 

 

 


