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Budapest J ćnseÍv árosi onko rmányzat
Képvĺselő.testůilet e szálmír a

Tĺsztelt Képvĺselő.testiilet!

L Tényállás és a dtinÚés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

,,A Józsefuáľosban miĺködő önszervezbđő köztĺsségek,toválbbámiĺvészek és spoľtolókpźůyér

źuti t*nogatásfuőI. sző|ő 712016. (III.03.) tinkormĺínyzati ľendelet (továbbiakban: ľendelet)

értelmében a Képviselő-testiilet mindęn évben a költségvetésben keretösszeget hatátoz meg,

peÄyazatí alapot 
.hoz 

létre, amelyből a közlrasznri tevékenységet folytató srsrvezetęk, egyhá.
'"u1i, 

spoľtegýesĺĺletek, nemzetisěgi <inkoľmanyzatok, illetve tehetséges magiánszemélyek tevé-

kenysége, munkája trámogatható.

Az idei-evre vonátkoz óaiaKépviselő.testĺilet a2O|7. évi költségvetésľől.szó|ő 3612016. Cxu.

21.) önkormĺányzati rendeletben a nemzetiségi önkoľmźnyzatok progľamjainak támogatásěra

5.8.07.000,- Ft-ot, az egyhéaak, egyhźniközĺisségek tevékenységére 5.000.000,. Ft-ot, spoľto.

lók, sportsztvezetekiěvekenyséýe 1.000.000,. Ft.ot, illetve a civil szewezetęk, alapít,,ĺá-

nyok, művészek támogatĺásrára 5.000.000,- Ft-ot ktilönített el.

A2a|7. évipá|yźnatok20|7. április 13.án kiírasra keriiltek. A polgáľme1tet 7z' Emberi Erő-

forrás Bizottiág 42/2017. (IV.tż.) szttmthatźrozatźhan foglďt javaslat figyelembe vételével

dönt<ĺtt a páIyazatíkiíľásról és annak taľtďmáróI.

Apá|yazätoi beadási határideje 20t7. április 28.nĄavolt. A 2017.,évi felhívĺás a|apjtnaz

"syĺź^ 
pá|ytuatra 14 kéľelem és cjssześen 9.597.935,- Ft, a sport páIyźnatta-l2 kéľelem és

ÉRI.dEZETT 
1

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĺileti ütés időpontj a:2017 ,június 8. . sz. napiĺend

Tárgy: Javaslat a2017.évĺ spoľt, cĺvĺl, egyháziésnemretiségi páiyáaatokelbíľálására
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összesen 3.481.000,- Ft, a civil pá|ytzatta28 kéľelęm és ĺjsszesen 21.f78,500,- Ft, valamint a

nemzetiségipá|yazatta 9 kérelem és összesen 8.198.500,- Ft ĺisszegű támogatási igény érke-

zett. A benyújtott pá|yazatok taľtalmi és formai ellenőľzése megtörtént, a pźt|yázők megfelel-

nek a pttytu;ati kiírásban foglďtaknak. A beéľkezett tćmogatási igények alapján javaslom,

hogy azáltalános taľtďékÍólkerĺiljtin átcsoportosításra 8.913.700,- Ft (civil pá|yázat: további

7.320.700,-Ft, egyhźľ;ipáIyézat: további 862.000,- Ft, sport palyénat: további 731.000'- Ft). .

1.) A civl| páIytuat céIja az egészségügyi pľevenció, egészséges életmód segítése; szociális
tevékenység, karitatív tevékenység (há'tľányos helyzetĺĺek segítése); gyeľmelqjóléti szoIgáltata-

sok és el|átasok; köznevelés; kultuľális tevékenység, közmúvelődési tevékenység; múvészeti

tevékenység; sport, ifiúsági ügyek; esélyegyenlőségľe való t<iľekvést segítő tevékenység tá-

mogatása, kiilĺinös tekintettel az idősekkel kapcsolatos pľogramokra és a roma fe|ztrkőnatást
célzó kezdeményezésekľ e. Az e|szźtĺlolható költségek típusai:
a) progľamszervezési (programok köttségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszeľvezési, táboľ-

szewezésí, versenyszervezési költségek, ide éľtve a sportrendezvénnyel összefiiggő bírói és

orvosi ügyeleti díjat;
b) utazĺĺsi költség, szállasköltség, részvételi díj;
c) eszközbe szetzés, eszkcizfelújítás;
d) rendszeľes testedzési, spoľtolási feltételek biztosítása;
e) kiadvĺĺnyok, elektľonikus és íľott szakmai sajtóanyag e|őal|ítása;
f) a mashova benyrijtandő palyázati önľész;
g) kcizhasznú tevékenységgel összefüggő költségek;
h) mríködéssel jáľó költségek;
i) épĺilet.felújítással j aró költségek.

A támogatásľa rendelkezésre á1ló keretösszeg 5.000.000,- Ft, a pźůytzati kiínás keretébęn el-

nyeľhető támogatás vissza nem térítendő támogatas. A pá|yáz-ati kiíľĺás szerint az e|bítźiás

soľán előnyben ľészestil az aPáIyźzó, amely állami, önkoľmányzatitźtmogatásban nem része-

sült, nincs szponzori szerzőđése és az önkormtnyzatí feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet

fo|ytat, itletvó az aPőiyźľ:ó, aki apá|yźnatĺ célokban megfogahmazott feladatokhoz önľészt is

biztosít.

A2ot7. évi civil pá|yazatkeretében a következo táb|źĘatban szeľeplő szervezetek a megjelölt

célra és ĺisszegre nyujtottak be pá|ytuatot (a pá|yazatok teljes terjedelmtikben a Humánszol.
gáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodájan megÍekinthetőek).

Páůyázó neve, címe Pá.tyáĺ;at cé|ja
Igényelt

támogatás
összepe íFt)

Önľész
łisszege (Ft)

I Oľkel Feľenc
Vegyeskaľ Alapítvány
'1088 Budapest, Szent-
cirályi u.26.)

Lemezfelvétel a kórus újjáalakulás éľrak 20. évfoľdu-
lója alkalmáb ő| - 2017 . május 26-27 . A|emez2017 .

augusztus 30-ig késziil el. (Hangmérnök 375.000'.
Ft; ryáľtási díj: 1.000,- Ft/db, 800 db 800.000'- Ft)
Teljes ktiltség l.175.000 Ft

67s.000 Ft
(mĺĺködés

ó75.000 Ft)
500.000 Fr

2. Vlozgássď azegésrsé-
1es jövőéľt EgyesüleĹ
'1085 Budapest
:Ioránszky u. 8.)

13-25 éves korosztaly részére havi két alkalommal,
összesen 12 alkalommal szabadidős, spoľt pľogramok
szervezése, A célcsoport a józsefuárosi hátrányos
he|yzetílroma és nem ľoma gyermekek. 30 fő részt-

vevövel 27.500, Fťalkalom, teljes költség 330.000,-
Ft melyből 30.000,- Ft önrész. (étkezés: 15.000'-
Ft/alkalom, összesen: 180.000,- Ft; utazási költség,
jegýĺimb: 10.000,- Ft; díjak, nyeľemények: 140.000'-
Ft).

300.000 Fr
(működés

300.000 Fr)
30.000 Ft

1
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Páilyánő neve, címe Pá|yázat eé|ja
Igényelt

támogatás
tisszese (Ft)

onľész
összege (Ft)

a ĺézus Táľsasága Ála-
rítvány
1085 Budapest, Mária
t.25.)

Gyökerek tźhor f0l7 - 8 napos budapesti nyáľi tábor
hatźn on tú li rászo ru l ő magy ar gyermekek szźtmár a.

(utazás költségei: csopoľtos BKV jery 3.300,-
F tl l2db / 4nap' összesen : 1 5 8'40 0,- Ft; buszbérlés
Budapest-Balaton-Viscgľád-Esztergom 200.000'- Ft;
étkezés 65 fo/8 nap372,000,- Ft + 200.000'- Ft on-
rész; pľogľamköltség: belépők 195.000'- Ft; anyag-
költség: 50.000,- Ft) Teljes költség 1.175.400 Ft

975.400 Ft
(működés

975.400 Ft
200.000 Ft

4. 3iiľöngytis Ut Foglal-
ĺoztatási és SzociáIis
Dgyesület
'1102 Budapest, Onodi
r. 1-3.)

Sípos Mihály boxedzéseiĺe járó fiatalok étkezéseinek
valamint spoľteszközök beszerzésének támogatiísa.
Az edzéseka tervek szerint aDobozi téľen valósulná-
nak meg. (eszközbeszerzés: kesztyíĺ, bandázs
70.000,- Ft; étel-ital, vitaminok edzes után a fiatalok-
nak 20.000,-Fu24 edzés osszesen: 480.000,- Ft; esz-
közök szźi|itása24.000,- Ft) Teljes költség 574.000
Ft

s74.000 Ft
(mtĺködés

504.000 Fr
felhalmozás

70.000 Ft

0Fr

5. Uj világ Egyestilet
.1039 

Budapest, Hollós
Koľvin Lajos u.4.)

Hátrányoshe|yzetuzö'mébenromaszáľmazźsűfi ata-

lok részére ''Disputa'' vitakulturát erősítő veľseny-
progľam szęrvezése 5 alkalommal alkalmanként átla-
gosan |5 fó részére. (iutalmak, utalványok 30 fö ré-
szére 150.000,- Ft; ok|evélhez nyomtató patron 2 db
30.000,- Ft; vendéglátas 95.000,- Ft) Teljes költség
275.000 Ft

250.000 Ft
(működés

2s0.000 Ft)
2s.000 Ft

6, Fúvós Hangszeresz
Céh EgyesÍilet
.1081 Budapest, Kiss
tózsefu' 10.)

Tavaszi és józsefuĺírosi őszi koncert szervezése.
(k<ĺnyvelés 30.000,- Ft) Tavaszi konceľt: szórólap
30.000,- Ft, szervezés 25.000,. FĹ útiköltség 20'000'-
Ft fellépők 250.000,- Ft, teľembéľlet 50.000,- Ft,
meýbőíloo.000,- Ft önrész. oszi józsefvárosi kon.
ceľt: szórólap 30.000,. Ft, szewezés 25.000,- Ft, úti-
költség 20.000,- Ft, fellépők 250.000,- Ft, teľembérlet
50.000,. Ft) Teljes kö|tség 780.000 Ft

480.000 Fr
(működés

480.000 Ft)
300.000 Fr

7. ľáľsak a Teleki Téľéľt
Dgyesület
'1086 Budapest, Teleki
,ér24. |lfi.)

20|7. évi működésiikhöz kérik a tlámogatrást' (prog-

ramszervezés l . l 50.000,. Ft, kiadványok 450.000'-
FĹ eszközbeszerzés 538.000,- Ft, bérleti díj,közíize-
mi, intemet költségek 612.000,- Ft, épület felújítás
250.000,. Ft) Teljes költség 3.000.000 Ft + önkénte-
sek felajĺánlott munkadíja 2.000.000'- Ft önrész)

3.000.000 Fr
(mĺiktidés

2.212.000Ft
felhalmozás
788.000 FĐ

2.000.000F1

8. Vlozgásséľĺiltek Buda-
resti Egyesülete
1136 Budapest, Hege-
liís Gyula u. 43.)

A Mozgassériiltek B udapesti Eryesiiletének j ózsefu á-

ľosi szeľvezete havi rendszerességgel tart összejöve-
te|t a Keszýíĺgyáľi Közösségi Hrázban. Ezen klub-
napok költségeihez kérik a tamogatást. (gôgýornźsz
tanácsadás: 3.000,. Ft, étkezés 7.000,- Ft, gyógyter-
mékek 40.000,. Ft" sziĺIháai és mozi belépő: 50.000,-
Ft) Telies költsée 100.000 Ft

100.000 Ft
(működés

100.000 Fr)
0Fr

9. Régi bútorok mrĺvészi rijľafestésével, felújíüásával
foglalkozó magánszemé|y a jelenleg folyamatban
lévő 8. keriileti önkormányzati tulajdonban lévő he-

lyiség (Baľoss u. 118.) műhely cé|ratörténő bérbevé-
te lével kapcsolatban, annak felúj ításáho z kéri a tamo-
gatást. A helyiségnek még nem bérlője. Teljes költség
440.000 Fr

340.000 Fr
(felhalmozás
340.000 FĐ

100.000 Ft

J



Pá,Jyáző neve' címe Pá|yázat cé|ja
Igényelt

támogatás
összese (Ft)

Onrész
összege (Ft)

10. ĄľtBázÍs Míívészeti
łlapítvány
.1082 Budapest, Har-
ninckettesek tere 4.
ľszt. 5.)

Az ÄrtBáĺ;is Összművészeti Mĺihely műterem, kiállí-
tótér, fotólabor, oktatótér, bemutatóhely, köztisségi
tér és koncerthelyszín egyben. Szervezője a FotóFaIu
szakmai tábornak. Tevékenységük miiködtetéséhez
kórik a tĺímogatríst. (bérleti díj, közüzemi díj
872.000,- Ft, adminisztrációs kĺjltségek, fotólabor
eszközok 660.000,- Ft, maľketing kiadványok
l.000.000,- Ft, továbbképzés, részvétel a FotoFalu
Művésztelepen 600'000,- Ft, utazás ifő részére éves
bérlet 128.000,- Ft;f fő onkéntes munkája 764.000,-
Ft) Telies költsée 4.024.000 Ft

2.546.000 Ft
(működés

2.s46.00oFt)
1.478.00oFt

1l Ą. koľszerű szĺilésze-
iéÉ és nőgyőgyászat-
lrt Alapítvány
'1088 Budapest, Baross
t.f7.\

Eszkozbeszerzés (magzati monitoľ 2db: 798.000,- Ft,
vezeték nélktili terminál Zdb: 398.000,- Ft Robi
Kelly Forceps Inseľt ldb: 210.915,- Ft, bipolaris ká-
bet 2db: 93.085,- Ft) Teljes költség 1.500.000 Ft

1.500.000 Fr
(felhalmozás
r.s00.000Ft)

0Ft

12. !{em Adom Fel Ala-
pítvány
il093 Budapest, Ló-
lyay u. 3.2/1.)

Híresek és j ózsefu árosi ak címmeI káv éhazi beszél ge-

téssoľozat a 8. keľiiletiNem Adom Fel Café & Bar-
ban 3 neves miívésszel. (Jókai Anną Szulák Andreą
Novák Péter) (előadók fellépési díja: 70.000,- Ft/fő
összesen: 210.000,- Ft, hangosítás, technika: 50.000,-
Ft/alkalom, összesęn: 150.000,- Ft, szórólap: 50.000,-
Ft, étkezés 60.000,- Fťalkalom, összesen 180.000,-
Ft). Telies költsée 590.000 Ft

500.000 Ft
(működés

500.000 Ft)
90.000 Fr

13. Iózsefváľosĺ Zeneisko-
|ai Alapítvány
.1082 Budapest, Nap u.

t3.)

Zeneiskolai hangszeľek vásárlása. (basszusgitaľ erősĹ
tó 49,900,- Ft, miditech pianobox 33.900,- Ft; pearl
pandieľo f6.000,- Ft; dob 2,7.800,- Ft; cajon kiyo
35.900,- Ft, salsa bongo 24.900,- Ft, meinl doumbek
34.300,- Ft, Ip studio bar chimes 27.400,- Ft, wood
tambouľine l1.700,- Ft; összesen f77.8a0,- Ft ębből
önľész 2l .800,- Ft) Teljes köItség 271 .800 Ft

250.000 Fr
(felhalmozás
2s0.000 Ft)

21.800 Fr

14. P áľ;máłny Péteľ I{i t'is á-

;i Egyesĺilet
.1082 Budapest, Baross
r. 78.)

Nyáľi cserkésztáborok szervezése. Kiscseľkész tábor
28 fo (alsótagozatos) 5 nap, Cserkész nagftábor 45 fü
(felsőtagozat, középiskolás, fiatal felnőtt) 10 nap.
(terembérlet 100.000,- Ft, élelmiszer 656.400'- Ft'
higiénés kiegészítők 40.000,- Ft, stľand 80.000'- Ft'
emlékpóIó 60.000,- Ft, keľetmesę ruha 40.000,- Ft'
építkezéshe z faany ag 5 0. 000,- Ft, gy ó g szer 5 0. 00 0,-

Ft, eszkcizbeszerzés 150.000,- Ft, könyvelés 75.000,-
Ft+ 343.000,- Ftönrész utazás, felszeľelés, szźi|äs)
Te|ies koltsés I.644.400 Ft

1.301.400 Ft
(miĺködés

1.086.400 Ft
felhalmozás
215.000 Ft)

343.000 Ft

15. livilek a
Palotanegyedéľt Egye
iĺiIet
1088 Budapest, Lőrinc
lap tér 3.)

A palotanegyedi lokálpatiotizmus és imĺázs erősítése,
kulfu ľális pľogramok szęrvezése. (könyvelés 75. 000'.
Ft iigyvite| 30.000,- Ft, kiadvrány 220.000,- Ft, mar-
keting 120.000,- Ft, rendezvények dologi kiadásai
830.000,- Ft, önkéntes foglalkoztatás, egyéb szolgál-
tatĺás 70.000.- Ft) Telies költsée l.345.000 Ft

9ó0.000 Ft
(működés

960.000 Fr)
38s.000 Fr

16. ł.rt's Harmony Sza.
lad Míĺvé'szeti Táľsa-
|álE

1029 Budapest, Cson-

;or u. 39.)

A2016 óta önkoľmányzattó| béľelt Rökk Szilĺáľd u.

1 l. szám alatti pincehelyiség felújítasa studió kialakĹ
tása cé|jából. A fehijítást követően kulturális progra-

mot kiállíüások, oktatás, miĺvészettenápiás foglalko.
zásoknak ad teret. (éptiletfelújítás: légtechnika- gépi

légcserélés, híĺtés, fiĺtés t '000.000,- Ft + 9.000'000,-
Ft önrész) Telies költség 10.000.000 Ft

1.000.000 Ft
(felhalmozás
1.000.000Fr)

9.000.00oFr



Pá|yáző neve, címe Pá|yázat cé|ja
Igényelt

támogatás
iisszese íFt)

onľész
összege (Ft)

t7. 20l7. novemberben Csámpai Rozi önálló kiállítasa és

me gny itój a a Kesfiigyár Közös sé g i }tźlz;b an. (2 5 db
vászon 300.000,- Ft, festékek 350.000,- Ft, ecsetek,
vegyszerek 1 5 0. 000,- Ft, vendéglátlás, étkezés
50'000.- Ft) Telies kĺjltséc 850.000 Ft

850.000 Fr
(mĺíködés

850.000 FĐ
0Ft

t8. Yemzetĺ Közszolgálati
Dgyetem Spoľtegyesii-
et
'1089 Budapest, Orczy
rt l.)

Rekreációs Fitnesz Nap Józsefu ĺáľosban. Helyszín :

Mátyás tér vagy Orczy kert. Kiegészítő program ku-
tya szépségverseny' konceľt. (szabad idősport szol gál-
tatás 515.000,- Ft működési költség 35.000,- Ft, han-
gosítĺĺs, technika 200.000,- Ft, zenekar 250.000'- Ft)
Telies kĺjltsée l.000.000 Ft

1.000.000 Ft
(míĺködés

1.000.000 Fr)
0Fr

19. IEDEK EMIII Izrae-
ita Szeľetets zo|gá'|at
{Iapítvány
'1 052 Budapest, Kĺároly
ľt.20.)

Adománybolt létrehozása. Jelképes összegéľt vásá-
rolhatnak a rászorulók. A Szeretetszo|gźiat irodája és
ra|<tźtraa 8. keriilet Baross u. 61. szam a|atĺtallźůható,
melynek felúj ítĺásą működtetése szĺikséges, melyhez
a Szeľetetszo|gźůat 3 .5 40.000,- Ft önrészt biztosít.
(helyiség felújítás l00.000,- Ft adománybolt beren-
dezés l00.000,- Ft, kezdetiáľukészlet, rezsi, bérleti
díi 300.000'- Ft) Telies költség 3'740.000 Ft

500.000 Ft
(miĺkĺĺdés

300.000 Ft
felhalmoás
200.000 Ft)

3.240.000F1

20. Yagycsaládosok Jó-
lsefuáľosi Egyesülete
1084 Budapest, Déri
t4iksau. 18. 1/1.)

C saládi nyĺíri táboľo zÁs Gy omaen d ľődön 6 nap 24
felnőtt 14 gyeľmek részéľe. (szállás 310.000,- Ft,
étkezés 372.|00'- Ft) Teljes költség 682.100 Ft

200.000 Ft
(miĺködés

200.000 Ft)
482.100 Ft

21. ľĺsztviselőtelepĺ On-
koľmányzati Egyesület
'l089 Budapest, Bláthy
)ttó u. 15.)

Hagyományőrzó Rózsabá|20|7. jűnius 2-án a
Hunguest Hotel Millenium nagýermében (zenekaľ
100.000,- Ft, fellépő művészek 80'000'- Ft), Bogľács
fesztivál 20 |7 . szeptember 9-én (gyermekzenekar
100.000,- Ft, egyéb fellépők 50.000'- Ft, mobil wc
30.000,- Ft, játékok, díszítés 30.000'- FĐ' Mikulás
ünnepsés (50.000'- Ft): Telies költsée 440.000 Ft

250.000 Ft
(miĺködés

2s0.000 Fr)
190.000 Ft

22. Kortáľs Míívészetĺ
A.lapítvány
.1088 Budapest, Szent-
<iľályi u,32lB.)

''Lányok és legények'' a nők a táľsadalomban betöltött
szerepéľől 8 estés előadĺĺssorozat 20|7 szeptembeľé-
től év végéig. Helyszíne a Hoľĺĺnszlcy utcában ta|áiha-
tó AľtBrázis osszmiĺvészeti Műhely. Az előadók ne-
ves szakéľtők, egyetemi professzorok. (előadók tisz-
te|etdíja 240.000,- Ft, utazási költségtérítés 30.000'-
Ft, videófelvétel 80.000,- Ft, videóvágás 240.000'- Ft'
szervezés, előkészítés l60.000,. Ft, béľleti díj
120'000,- Ft, marketing 70.000,- Ft; melyböl
260.000,- Ft önĺész) Teljes költség 940.000 Ft

680.000 Fr
(miĺki'dési

680.000 Ft)
260.000 Ft

23. MagyarWilliams
Szindľóma Táľsaság
[1089 Budapest, Orczy
ftt2.)

Mikulás ĺinnepséget szervezó halmozottan hátrányos
hely zetű Fészekhagyó f iatalok rendezvény szew ezb
csopoľt felkészülését üłmogató 10 órás (2017. sz-ep-

tembertöl-novemberig) tréningen való részvétel. A
Mikulas progľam 5 óľas szakmai ryakorlat lehetősé-
get ad szĺmukrą arendenényen 40-50 fö vesz részt.
(bérleti dii, köz<ĺs költség 4 hó 100.000,- Ft, szakmai
vezętő 15 óľa 90.000,- Ft, asszisztens 15 óľa 60.000'-
Ft, kommunikáció 15.000,- Ft, Mikulás helyszín
55.000,. Ft, irodai eszközök 35.000,- Ft, ruhabérlés
l5.000,- Ft, ajrándékok 40.000,- Ft, étkezés 25.000'-
Ft, dekorációs eszkĺjzök 20.000,- Ft' fellépő művész
20.000,- Ft) Teljes költség 475.000 Ft

315.000 Fr
(mĺíködési

31s.000 Ft)
160.000 Fr
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Páilyáľ;ő neve' cÍme Páilyánatcé|ja
Igényelt

támogatás
összese (Ft)

onľész
tisszege (Ft)

f4. ĺózsefuáľosĺ Kosáľ-
abda Club
'.20f9lJrom, Cinege u.
).)

f0 17 . évi nevezési, részv éte|i díjak, valamint bérleti
díjak támogatésa. (nevezési díj 365.000,- Ft, bérleti
díj 3.l92.000,- Ft, játékvezetői, részvételi díj
496.000,- Ft; melýől önrész 3.053.000,- Ft) Teljes
költsés 4.053.000 Ft

1.000.000 Ft
(miĺködési

r.000.000 Ft)
3.053.000F1

25. {épszÍnház Kiiľ a
lolgáľi Értol.ercľt
1087 Budapest, Ber-
ĺsenyi u. 4.Iĺ1'8.)

Népszínház negyed és köľnyékén élő kisgyermekes
családok részére kulturális programok szervezésę.
(programszervezés 27 0.600,- Ft, melyből 24.600,. Ft
önrész; anyagktiltség 7 8. 000,- Ft, eszközbe szerzés,
fej|eszto játékok, pelenkrázó, jźtszőszőnyeg, taroló
130.000,- FĹ melyből 20.800,- Ft önrész) Teljes költ-
sée 499.400 Ft

454.000 Fr
(működési
324.000 Ft

felhaImoás
130.000 Ft)

45.400 Ft

f6. Peteľ Ceľny Alapít-
ĺány
1083 Budapest, Bókay
tános u. 53.)

7 db mentőautó javítása 250.000,- Ft, oľvosi foryó-
eszközbeszerzése 250.000,- Ft. Az A|apiwány
3.38I.542,- Ft önrésszel ľendelkezik fenti feladatok
folyamatos e||źÍźsźna, ami a 20 I 6. évi 1 3 .965. 07 3,- F t
költséget firyelembe véve ľendkívĺil alacsony. Te|ies
költség 3.881.542 Ft

500.000 Ft
(miĺködési

s00.000 Ft)

3.381.s42
Ft

27. Vlagyaľ Cseľkészszii-
ľetség

.1025 Budapest, Tö-
nörkény u.3/a.)

Szilassy Péter Akos 8. keľĺileti lakos részvételének
tźtmogatźsaaVándoľcserkészYi|ága|á,|kozőn2017
nyarán Izlandon. A tábor teljes költsége 450.000'- Ft
a Részvételi díj kifizetésére kérik atámogatást
(215.000.- Ft)

215.000 Fr
(működés

215.000 Ft)
235.000 Ft

28. Dlj Tudatosan Egyesĺĺ-
et
4025 Debľecen, Posta-
ĺert u. 8. Telephely:
i081 Bp., II. Janos Pál
>źryat# 6.llfl.)

Dankó u. 18. szam alatti sportudvar programjainak
szeľvezése heti hat nap 2017 . jtlnius 20-tól 2017.
augusztus 27 -ig. Cé|csopoľt a belső-józsefuárosi
gyeľmekek és családjaik, köľtilbelül30 fő gyermek.

Speciális kreatív, fejlesztő foglalkozások (festés'

szobrászĄ zene). Az elkészült mĺĺvekbőI 2017 . szep-
temberben kiállítast szerveznek f017. srcptember 15-

30. köZott. (anyagköltség: ecset, festék, papíľ' vászon,
awag,szobrászkell ék 22,|.000,- Ft; zenei eszköz<jk:

kasztanyettą tojas csörg<í, claves ütőhangszer, trian-
gulum, xilofon, manjirą csörgó, bongo, csöľgődob
39.,70o,- Ft; tanítók díja: szobľászat 3.000'- Fťl6
alkalom 48.000,- Ft; festészet 3.000,- Ft/l6 alkalom
48.000,- Ft; zene 3.000,- Ft/16 alkalom 48.000,- Ft;

koordinátor megbizás 50.000,. FĘ étkezes 8 hét heti 6

alkalom 48.000,- Ft; szóróanyag 10.000,- Ft; miĺvek
kiállítasra készítése 50.000,- Ft) Teljes köItség
5 62.7 0 0 FĹ męly mege gyezi k az igény e|t támo gatas

összegével.

562.700Ft
(míĺködés

s23.000 Ft
felhalmozás

39.700 FĐ

57.000 Fr



2.) Az egyhazi páIyázat céija, hogy a Józsefuárosban mfü<jdő egyhźlzak, egyhaz! szewezetek,
alapítványok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közĺisségszewezó, szociális ellá-
tó, kulturális pľogramszervező, valamint az egészségtigyi, köznevelési, gyeľmek és ifiúsági
feladatokĺól vďó gondoskodásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos progľamokra,
az esé|yegyenlőségĺe való törekvést segítő tevékenységekľe és a ľoma felztrkőnatést cé|ző
kezdeményezésekre, illetve kiemeltęn hozzájćľrul a keľĹiletben talźÄhatő épületállomany felújí-
tásához. Az e|számolható költségek típusai :
a) pľogramszervezési (a progľamok kiiltségei is: pl. étkeztetés), renđezvényszewezési, tábor-
szervezési, versenyszervezési költségek, ide éľtve a sportrendezvénnyel ĺisszefüggő bíľói és
orvosi ügyeleti díjat;
b) utazási kĺiltség, szallásköltség, részvételi díj;
c) eszközb eszerzés, eszközfelújítas;
d) ľenđszeres testedzési, spoľtolási feltételek biztosítasa;
e) kiadvanyok, elektľonikus és írott szakmai sajtóanyag előáLlítźsa;
f) a máshova benyújtanđó pá|yazati ötltész;
g) közhasznú tevékenységgel összeftiggő költségek;
h) működéssel jaľó költségek;
i) épiĺlet-felújítassal járó kĺiltségek.

A támogatzsra rendelkezésre á|Lő keretĺisszeg 5.000.000,- Ft, a pźtlyźzati kiírás keretében el-
nyerhető támogatás vissza nęm térítendő támogatĺĺs. A páIyazati kiírás szerint az e|birźllźs
során előnyben részesiil az aPźlyázó, amely állami, önkoľmanyzatitélmogatasban nem ľésze-
siilt, nincs szponzori szerzőđése és az ĺjnkormźnyzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet
folytat, illetve az aPá|yázó, aki apályźz;ati célokban megfogďmazott feladatokfioz önĺészt is
biĺosít.

A 2017. évi egyhazi páIyázat keretében a k<jvetkezo tablźzatban szereplő szervezetek a meg-
jelölt célra és összegre nyujtott be páIyázatot, mely éptilet.felujítlást is taila|maz (apeiyazatok
teljes terjedelmiĺkben a Humánszo1gáltatĺsi Ügyosĺály Humrĺnkapcsolati lľodlíjĺán megtekint-
hetőek).

Páilyáuő neve, címe Páiyázatcé|ja
Igényelt

támogatás
ässzese (Ft)

onľész
összege

íF.t)

1.

Szent Rĺókus Plébánia
(1088 Budapest, Rá-
kóczi út 27ĺA.)

Zu ándok|at Keszthelyre, karmel ita bazl|ika
megtekintés e l utazźsköltségei: 1 62. 1 00 Ft,
autópálya dii: 4.000 Ft, paľkolrís:3.000 Ft' idę-
genvezetés: 10.000 Ft' belépők 55 főľe:82.500
Ft. Kirłándulás összkölts ége: 26|.600 Ft (igé-
nyelt ĺámogatás: 100.000 Ft), valamint Szęnt
Rókus Templom miĺködési költségeinek tĺĺmo-
gatásaösszesen kö|tség: 500.00 Ft, igényelt
támogatĺís : 3 00.000 Ft-osszes kiadás : 7 6 I.600
Ft. Összesen igényelt támogatĺás: 400.000 FtJ
Onrész: 279.100Ftsaját foľrás + 82.500 Ft
hívek adománva

400.000 Ft
(működés:
400.000 Fr)

279.100Ft
saját for-

nás,82.500
Ft hívek
ađomá-

nya,hoz-
záĄátrul.ása

2. Jézus Társasága Ma
gyaľországi Rendtaľ]
tománya
(1085 Budapest,
Horánszky utca 20.)

JTMR orázis Lelkigondozó és MentĺIhigiénés
Szal'gáiat munkatársának (szakmai kooľdiná-
tor) munkaóraszánúnak 10 órával való nö've-
|ése az ö'nismeľeti csoportok munkájanak foly-
tatĺása érdekében (640.000 Ft;)' va|anint az
oĺázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgá-
Iat programjait hirdető szőrőanyagok és plaká-
tok elkészítésének támogatźsa - 6db plakát (

graflkus tervezői đijjal16.666 Ft/ db egyiitt) a
csopoľtos ďka|makról (100.000 Ft) + 50 db

750.000 Fr
(miĺködés:
750.000 Ft)

92.000 Ft

7
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Páilyáno neve, címe Páiyázztcé|ja
Igényelt

támogatás
łĺsszese (Ft)

onľész
fisszege

(Ft)

á|talános plakát (10.000 Ft) (onrészből vállal-
ná: 2000 dbkáĺýanaptźtr 35.000 Ft;3000 db
szórólap 57.o00 Ft) Összes kiadás: 842.000 Ft.
osszesen igényelt tiámogatás: 750.000Ft +

onrész: 92.000 Ft.
). Józsefváľosi Szent

József R. K. Plébánia
(1082 Budapest, Hor-
váth Mihály tér 7.)

Aľs Sacra Fesztivál támogatása- technikai esz-
közök 100.000 Ft, nyomdai költségek: 50.000
Ft,utazási költségek: f5.000 Ft; egyéb kiadá-
sok 60.000 Ft (osszesen: 235.000 Ft) rrászo-

rultak étkeaetése, ételosztrás: (250.000 Ft)
T äboroztattts Miskolctapolcán rászoru|ó gy e-
rek részére 2017.07.I0-f0I7.07 '16 15 - szállás:
62'000 Fąétkeztetés: 25000 Ft, kirándu-
lás:60.000 Ft,utazás 60.000Ft (osszesen:
207.000 Ft) egyéb kultuľális programok: tisztę-
letdíj : 1 00. 000, protoko l I ajtndékozás : 70. 000
Ft,egyéb kiadás :80.000 Ft (250.000 Ft
)/Összes költség: 942.000 Ft, mely megegye-
zik az igényelt támogatás összegével : 942.000
Ft. (235.500 Ft saját forrással rendelkezik)

94f.000Ft
(míiködés:
942.000FĐ

235.500Fr

4. Budapest. Töľłikőľi
Kis Szent TerézP|é-
bánia
(1087 Budapest, Kere-
pesi út 31.-33')

A templom és a plébánia rezsiköltségeinek
támogatása l tram, gźn, v íz-csatoľna" telefon,
intemeť (600.000 Ft), valamint a ''Nyitott
templomok n"pja '' alkalmából a templomot és
védőszentjének életét bemutató kiállítás szeľ-
vezése és kiadvĺĺny készítése (200.000 Ft)-Ösz-
szesen igényelt támogatás: 800.000 Ft

800.000 Ft
(miÍködés:
800.000F1)

0Ft

5. Jĺí Pásztoľ Lelkészség
(l089 Budapest Kálvá-
riat& 22.)

Máj usi zar źndok|at az egyhźľ;község híveivel
(akiknek legtöbbje idős) - egy napos út béľelt
busszal.49 fő. Utvonal: Budapest- Mátľavere-
bély Szentkút nemzeti zaľĺándokfiely - Cered-
Zabar - V áraszó-Taľn aszentmźtria- Fe l debrő -

Budapest (Utaz,as Összege: 165.000 Ft). osz-
szesen igényelt támogatlás: 120.000 Ft + on-
eľő: 45.000 Ft

120.000 Ft
(miÍködés:
120.00oFr)

45.00oFt

6. Udvhadseľeg Jĺózsef-
váľosi Gyiilekezete
(1086 Budapest, Dobo-
ziutca3l.)

I. Játszótéri ryermekfoglalkozások 20 1 7. j lilius
10-l4 kcizött 1'6-20 őraközött Játszőtéri gyer-
mek program a VItr. keľ. Mátyás téri jźúszőté-

ręn 20 17 . 07' | 0.1' 4 közott nyáľi misszionárius-
képzés: 18.000 Ft, oktató csomag: 10.000 Ft,
kézmiĺvęs anyag: 5.000 Ft, gyümölcslé agye-
ľekeknek: 10.000 Ft, összesen: 43.000) II.

napk<izis gyeľmektábor a VIII. keľÍiletbęn élő
hátrányos he|yzefu gyermekek részére. Nyári
gyeľmektábor 2 hétre 2ĺ35 fóre(1. het: étke-
zés: 182.000 Ft élelmiszer kirándulásra 49.000
Ft, spoľtszeľek, játékok 73.500 Ft, kirándulás
Tropikárium: 85.000 Ft összesen: 389.500 Ft;
2. hét é,tkęzés: l82.000 Ft élelmiszeľ kirandu-
Iásra 49.000 Ft Kirándulás Vác-Katalinpuszta:
45.000 Ft osszesen.f76,000 Ft) Teljes költség:

953.540 Ft. Összesen igényelt trłmogatás ösz-
szege: 708.500 Ft + onerő: 245.000Ft.

708.500 Ft
(miĺködés:
708.500FĐ

245.00oFt



Pá|yáző neve, címe Pá|yázat cé|ja
Igényelt

támogatĺ{s
łĺsszepe íFt)

onrész
łĺsszege

íFt)
7. Szlovákajkú Evangé-

IÍkus Egyházkiizség
(1081 Budapest, Rá.
kóczi út 57/A.)

I' Gyülekezet lelkészi hivatalának és lelkészla-
kásának nyi|ászttrőinak szigetelése (550.000
Ft), II. Szlovákiai bibliai tábor (utazźts, sálliĺs,
étkezés) (300.000 Ft) III. oszi konferencia a
reformáció 5 00. évfoľdulój a alkalmából (posta"
telefon, étkezés) (150.000 Ft) Összes költség:
1.000.000 ľt. Usszesen igényelt tämogatás
összege: 600.00 Ft, önrész: 200.000 Ft egyéb
forras: 200.000 Ft

600.000 Ft
(Felhalmo-

zás: 150.000
Ft, mííkijrlés:

450.000Fr

400.000F1

8. Budapest József utcai
Baptĺsta Gyůĺlekezet
(1084 Budapest, József
utca 12.)

Nyári gyerektáboľ költsége: 1 .600.000 Ft/saj át
összeg: 1.100.000 Ft igényelt tĺĺmogatĺás:
500.000 Ft;Nyári ifiúsági tábor: 918.l00 Ft/
saját erő: 418.l00 Ft igényelt üímogatás:
500.000 Ft' orgona felújítĺís: 856000 Ft lsaját
eľő: 35ó.000 Ft igényelt tamogatás: 500.000
Ft. osszes kiadás: 3.374.I00 Ft.Igényeltta-
mogatas összesen: l.500.000 Ft, saját forrás:
1.874.1000 Fr.

1.500.000 Fr
(Felhalmo-

zás:
500.000Ft,
míĺködés:

1.000.000 Ft)

1.874.100
Ft

9. Budapest - Józsefvá-
ľosi Refoľmátus Egy.
bánközség
(l085 Budapest, Salét-
rom utca 5.)

Nyári tábor szeľvezésę Eszak.Magyarcrszág
/Gönc, Vizsoly, Boldogkővríraljai váľ' Fiizéľi
vár, Sárospataki vár és könyvtár meg|átogatá-
sď. étkezés tamogatása (reggeli, ebéd, vacsorĄ
40 fó:342.160 Ft; tiáborhelyen kíviil lévő étke-
zések: 90.000 Ft Zemp|én kalandpaľt libegő
Sátoraljaújhe|yen 51.275 FĹ Füzéri vár belépő:
l4.000 Ft' A tĺĺbor ĺisszes költsége: 1.600.000
Ft, melyből az igénye|ttĺĺmogatas: 497, 435 Et.
Egyébfoľľás:(gyerekekźúta|befizstettösszeg,
mely taľtalm azza a szźi|ást, utazási költsége-
ket 660.000 Ft)' va|amint 442.565 Ft önerő.

497.435 Ft
(működés:
497.435 Ft)

gyerekek
általbefi-
z.etett
összeg:
660.000
Ft, vala-
mint
44f.56s
Ft önerő

10. Budapestĺ Zsĺđó Hĺt-
község
(1075 Budapest Síp u.
12.)

Rendezvények és/vallĺásĹkulturális rendezvé-
nyek (mĺĺvészek, oktatók előadói tiszteletdíja,
kiddusok, étkezéset imakönyvek, rituális tár-
gyak megrendelése/ Unnepek Ł{mogatása
(Lag Baomer, Sávuot, Rosh Hashaną Szukkot'
Chanuka) költségei (250.000 Ft) Igényelt tá-
mogatas összege: 200.000 Ft. Projektorok,
multifunkcionális nyomtató-szkenner - fény-
másoló beszeľzése (200.000 Ft) Igenyelt támo-
gat..ás összege: 200.000 Ft, Scheiber Sríndor
utcai körzetben konyha kialakíüása beszerzés
és kivitelezés / vizesblokk kialakítrásą konyhai,
elektronikai berendezések, bútorok, munkapul-
tok vásárlásď ( 1 . 000. 00 0 Ft). Igénye|t tźtmoga.
tás: 600.000 Ft. osszes költség: 1.450.000 Ft
osszesen igényelt: 1'000.000 Ft, önĺész:
450.000 Fr.

1.000.000 Ft
(felhalmo-

zás: 800.000
FĹ működés:
200.00oFr)

450.00oFr

11 Budapest Külső-
Józsefvárosi Refoľmá.
tus Egyhĺízközség
(l089 Budapest, Kőris
utca 13.)

Háiaadő ünnepség ľeformáció évfoľdulój ának
alkalmából (előadók, közös étkezés) (300.000
Ft). Adventi Zenés Istentisztelet- előadó hívása
30.000 Ft 4 alkalommal (120.000 Ft). Kará-
csonyi csomagok 2 iđősek otthona (120 db-
l20'000 Ft) sytilekezeti idősek és otthon fekvő

660.000 Ft
(miĺködésre:
660.000F1)

OFT



Pá.tyáző neveo címe Pá.tyázat cé|ja
Igényelt

támogatás
összese íFt)

onľész
łisszege

(Fr)

betegek (60 db-60.000 Ft) egyéb.személyek
(60db-60.000 Ft): (240.000 FĐ. osszesen igé-
nyelt üímogatás: 660.000 Ft, <jnerő: 0 Ft.

tf. Isteni Megváltĺíľól
Nevezett Nővérek
Kongľegációja- Ma-
gyar Taľtomány
(1085 Budapest,
Horránszlcy utca |7 ')

Szent Anna Kollégium egyetemi hallgatói
szÁmźra közösségépítő, személyiségfej lesztő
és egészségm egőrző programok szervezése.
Kiadások: utazásl. 1 35.000Ft, étkeztetés:
f02'500 Ft, szállás:157.500 Ft, trénerek, elő-
adók díjai: 205.00o Ft osszesen: 700.000Ft.
Osszesen Igényelt tamogatás: 500.000 Ft, ön-
ľész: 200.000 Ft.

500.000 Ft
működés:
s00.00oFt)

200.000F1

13. Jézus Társasága Ala-
pÍtvány
(1085 Budapest, Mária
utca2ĺ.)

I. Családi nap szervezése (kb. 100 fi')
/k<ĺzösség megeľősítésére szol gáló rendezvény-
gyerekek egészséges életmódra nevelése, szó-
rakoztatást célzó, kiilönleges éIményt ígérő;
spoľtszerek bérlés/ beszerzés (pl. tľambulin)
(igényelt trámogatás: 50.000 Ft) + étkezés 1000

Ft/ fő* 100 fő: 100.000 Ft ( igényelt támoga-
tás: 70.000 FĐ. II. Pesti Jézus Szíve Templom
bemutató kiadvány-grafikai tervezés (igényelt
támogatás: 1 00.000 Ft) nyomdaköltség:
250.000 Ft (igényelt támogatźs:200.000 Ft).
III. Nyáľi templomkerti konceľtsorozat ( e|ő-

adói tiszteletdfi - 8 alkalm asra tew ezeti ny źni
vasárnapi hangveľsenysorozat 2 koncertj ének
előadói tiszteletdíja), igényelt támogaĹás:
200.000 Ft ). A tewezettkiadások összege:

7oo.000 Ft. osszesen igényelt trámogaüás:

620.000 Ft+ onrész 80.000 Ft.

620.000 Ft
(mÍĺködés:
620.000FĐ

80.000 Fr

14. Budapest. Tisztviselő-
telepi Magyaľok
Nagyasszonya Plébá-
nia
(l089 Budapest, Bláthy
ottő utca2Ż.)

Táboľszervezés (sokgyerekes narycsaládok
r észér e) (Költs é gek : szál||ás 27 9 .3 0 0 Ft, étke-
zés 2f3.750 Ft, belépők:70.000 Ft, kéanűves
anyagok, kellékek (labda, kiizösségi játék):

42,000 Ft, gyiimölcs, édesség iidítő fagylalt:
7 0' 0 0 0 F t, zŕfi ő tźtb ortíjz-szalonnasütés : 3 0. 00 0

Ft, titiköltség: 85.000 Ft) osszesen: 800.050
Ft. osszesen igényelt támogaüís: 500.000 Ft'
önrész: 300.050 Ft

500.000 Ft
(működés:
s00.00oFt)

300.0s0
Ft

3.) A sport palyazat célja, hogy az onkormanyzat segÍtse a spoľtolni vágyó józsefuaľosiakat,

szélesítse a színvonďas spoľt pľogramok kinźůatźú, taľtďmas szabadidő-eltĺĺltést kíĺáIjon az

érđeklődők száÍnźrÍa, figyelmet fordítva az esélyegyenlőségľe vďó töľekvést segÍtő tevékeny-

ségekľe. Az eIsztmolható költségek típusai :

a) programszeľvezési (pľogramok költségei is: pl: étkeztetés), rcÍLdez\rényszervezési, tábor-

szeĺvezési, veľsenyszeľvezési költségek, ide érfrĺe a spoľtrendezvénnyel összefiiggő bíľói és

oľvosi ügyeleti díjat;
b) utazási költség, szállásktiltség, részvételi díj;
c) eszközbe szeÍzés, eszközfelúj ítlís;
d) rendszeľes testedzési, spoľtolási feltételek biztosítrása;

e) kiadvanyok, elektronikus és írott szakmai saj tóanya g eIóáLIítása;

f) a máshova benyrijtandő palyźľ:ati <ĺnĺész;

g) közhasznú tevékenységgel összefiiggő ktlitségek;
h) működéssel jáľó ktiltségek;
i) épĺiletfelújítássď jĺáró koltségek.
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Atźlmogatásľa rendelkezésre álló keretĺjsszeg 1 millió Ft, apźůyćnati kiírás keľetében elnyeľ-
hető támogatás vissza nem térítendő trĺmogatás. A pźiyázati kiíľás szerint az e|biralás során
előnyben részesül az a Péůyźnó, amely állami, <inkoľmanyzati ttlmogatĺsban nem részesült,
nincs szponzori szerzođése és az ĺinkoľmányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet foly-
tat, illetve az a PáLyázó, aki a pályazati célokbaĺr megfogalm azott fe|adatokÍroz önrés zt is biz-
tosít.

A2017. évi spoľt pályźnat keretében a kĺivetkezó tablazatban szeľeplő szeľvezeteket a megje-
lölt célra és összegre nyújtott be pźiyázatot (apá|yázatok teljes teľjedelmiikben a Humánszol-
gáltatási,Íj gyosztá|y Humánkapcsolati Iľodájan megtekinthetőek).

Pá|yáző neve, címe Pályá.z;at cé|ja

Igényelt
tÁmogatás

összege
íF't)

Onľész
összege

('FĐ

1

OSC Ritmikus Gim-
nasztĺka Spoľtegyesĺilet
(1086 Budapest, Teleki
tér 19.)

osc RG SE ritmikus gimnasztika edzőtä-
borainak megszervezése - 2db tábor prog-
ram és táborszervezési költségek. (2017.
06,|9 -23, f0|7,08,21 -25) Etkeúetés / I 5
gyermek+2fő spoľtedző/S nap x 600Ft x 15

ltábot :1 02'000 Ft (onrész 22.000 Ft-
igényelt támogaüás: 80.000 Ft) Uszoda
hasanálat 1 alkalomma|ltábor Diĺákjegy 800
F! Felnőttjegy 1000 Ft 15 gyerek+ 2 fő
sportedző esetén/tábor (800xl 5+ 1 000Xf)Xz
összesen: 28.000 Ft (onrész 8.000Ft, igé-
nyelt trámogatás:20.000Ft); szállításĹ
utazási kö ltség az önkoľmány zattő| bér e|t

busszal (Nógľádsáp-Acsa.Nógľádsáp) út
vonalon: 2x25.000 Ft (igényelt támogatás:
50.000 Ft) összes költség:180.000 Ft. Ösz-
szesen igényelť 150.000 Ft + Onľész:
30.000 Fr.

150.000 Ft
(míĺködés:
150.000 Ft)

30.000 Ft

2. BK\ŕ Előľe Sport Club
Kiizhasznű Szerryezet
(l087 Budapest Spoľt
utca2-)

Tekepálya bérleti díj 1 hónapra: 200.000
Ft; Miifiives labdarúgópálya dij l hónapra:
1.687.500Ft - osszes kiadás: l .887.500 Ft.
Igényelt tiímogatás: 1.000.000Ft + saját
foľľás: 887.500 Ft

1.000.000
Ft(miikö-

dés:
1.000.000

Ft)

887.500Fr

ą
J. Losoncĺ Alapítvány

(1083 Budapest Losonci
téľ l.)

Az iskola tanulóinak szabadidős versenyek-
re való eljutásĺánat nevezésének tźmogatá-
sa. Sakk Nevezési dij: 5.000Ft x 3 a|kalom
: 15.000 Ft (igényelt tłímogatas: l5.000 Ft)
tömegközlekedés igénybevétele. 3 sportag
versenyeire eljutĺíshoz igényelt tłámogatás:

93.000 Ft - 10-es jegytömb: 3000Ft x 31:
93.000 Ft sztikséges: /sakk(3 koľcsopoľt x
4fó x 2(fiű-lźnfl{a fő X 2-2jeg'4 6
jerylveľseny ľöplabda:3 korcsopoľt x 6 fő
X2-2 jegy:72 jegylverseny labdarúgás 4
csapat x 10 tr x2-2 jegy:160 jegylverseny
/.Igénye(ttámogatás összesen : 108.000 Ft

108.000 Ft
(míĺködés:
108.000 Ft)

0Ft

4. Vaskar Sportegyesület
(1083 Budapest Tömĺĺ
utca 58. FSZ.OI.)

A 20 |7 .0 5,|3 -20 |7 .05 .20-ig rendezendő
Szkander Európa-bajnokság (Lengyelor-
saág, Katow ice) l kiatazás Elelmiszer, tźp|á-
lék kiegészítő- 8 napra. Osszesen igényelt
támosatźLs:50.000 Ft

50.000 Ft
(miíkiidés:
50.000 FĐ

0Ft
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PáÄyáző neve' címe Páiyánat céIja

Igényelt
támogatás

összege
(Fr)

Onľész
ässzege

(F0

5. Dance Talent Tánccso.
port Egyesĺilet
(2040 Budaörs, Pitypang
utcaZ3.)

Pék Máté (ózsefuárosi lakos) és páros tĺársa

Világ és Európa-bajnokságon való részvé-
tele. Maryarorszĺgi veľsenyek (5db) utazá-
si koltség: 50.000 Ft, nevezési díjak:
5x6.000:3 0.00OFt = igényelt támogatás:
80.000 Ft. Külťoldi versenyek: Chengdu
VB- utazás: 600.000 FĹ szallás 300.000
Ft=900.000 Ft,2017 szeptember 29-30 VB
Ausztria utazás: 3 0.000 Ft* nevezés:
30.000 Ft+ szállás 20.000FF 80.000 Ft.
WADF VB Csehoľszźęutazás 100.000 Ft +
nevezés 25.000 Ft+ szíllás 150'000 Ft:
f75.000 Ft; USA oľlando VB uta-
zás:400.000 Ftł nevezés:100.000 Ft+ sál-
lás:400'000 FF 900.000Ft. Osszes költség:
2.f3 5.000 Ft. Igényelt tĺámogatás: l 00.000
Fr.

100.000 Fr
(működés:
100.000 Ft)

0Ft

6. Magyaľ Aĺkikai Aikido
Egyesület
(1098 Budapest Napfény
utca l6.IV. emelet 17.)

Teľembérleti díj tłámogatłása a nyáľi hóna.
pokban. Pľogramszeľv ezés, edzótáborozás.
Eszközbeszerzés,eszközfelújítĺás(tatamik).
Ingatlan bérleti díj' rendezvények szervezé-
se: 250.000 Ft, adminisztrációs költségek:
l00.000 Ft, pólók, tcjrĺjlközők, edzőruhák:
270.000 Ft, utazás: 150.000 Ft, étkezési
költségek: 150.000 FĹ szallás költségek:
300.000 Ft, szállítási költségek 100.000 Ft'
reprezentźrció, szóróanyag, oklevél, tag-
könyv: 250'000 Ft, Tatami, fegyverkészle-
tek, eszkö'ztik: 300.000 Ft. osszes kiadás:
l.870.000 Ft. Igényelt üĄmogatás: 900.000
Ft, önerő: 120.000+ 850.000 ľészvételi
díiakból.

900.000 Ft
(míĺködés:
900.000 FĐ

120.000
Ft+

850.000
részvételi
díjakból

7. Magyaľ Goju.Kai Szö-
vetség (1089 Budapest,
Orczy t!t41.)

Nevezési dijak Május 27-28Magar Baj-
nokság egyéni és 2 csapat k<iltség;50.000
Ft, október 14. Céghmester kupa eryéni
nevezések 20.000 Ft, Nov. 25 Tatamiteam
kupa egyéni nevezések 20.000 Ft. Sport-
eszközök beszerzése: agi|iý |étta 9m Zdb,
je|zőbőjźtk 10 db, izomlazító hengerek 6
db, akadályok 10 db osszesen: 60.000 Ft.
Ieényelt ĺámogatĺ{s összesen: 150.000 Ft

1s0.000 Ft
(felhalmo-
z6s:
60.000 Ft,
működés:
90.000 FĐ

0Ft

8. Golden Tigeľ's Kung Fu
Club Spoľt Egyesület
(l085 Budapest, Rökk
Szilárd utca 15.)

Edzőterem miíködési költségei; Mííködési
Költség: telefonszím|a 7 hőnapra: 290.000
Ft, melyból 240.000 Ft öffész+ igényelt
tlámogatás: 50.000 Ft, közös kcĺltség:
273,000 Ft, melyből200.000 Ft önÍész+
igényelt támogatás: 73.000 F! osszes kia.
dĺás: 563.000 Ft. Igényelt tamogatás össze-
sen: 123.000 FĹ önrész:440.000 Ft

123.000 Fr
(működés:
123.000 FĐ

440.00oFr

9. Jtózsefuáľosi To rna Egy-
let (l085 Budapesą Ü|lői
út 18.)

Tornaszerek és eszközök felújítasa 77.000
Ft, új eszköz<jk beszerzése (geľendasző-
nyeg, gerendavédő, korlátfą zsámoly, leéľ-
kező szőnyeg' szivacsbáIa) l00.000 Ft,

300.000 Ft
(felhalĺno-

zás:
100.000 Ft,

154.000Fr
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Páiyáző neve, címe Páilyázatcé|ja

Igényelt
támogatás

tĺsszege
íF.t)

ľesz
fisszege

(Ft)

On

valamint működési koltség (teľembérlet,
konyvelési díj, napi takarítás) f77.000 Ft.
Kiadás összesen: 454.000 Ft. Igényelt tá-
mosatás: 300.00 Ft. önľész: 154.000 Ft

működés:
200.000 Ft)

10. Nemzeti Kiizszolgálatĺ
E gyetem S po rtegyesĺilet
(1089 Budapest, Orcry tn
1.)

A szabadidősport tevékenységek elterj esz-
tése'hozzźÉérés javítrása a hátrányos hely-
zetúĺ célcsoportok számáľa a lakosság egés-
zsé gugy i ál lapotĺának j av ítása éľdekéb en-
Rekreációs fitnesz nap Józsefuáľosban.
Miĺködési költség (rendezvény adminiszt-
ráciőja, spoľtszervezésért jaró díj) 1 50.00
Ft (igényelt tĺámogatĺás: l50.000 Ft), sza-
badidősport szolgáltatás: 50.000 Ft (igé-
nyelt támogatás: 50.000 Ft). osszes kiadás:
200.000 Ft. Isénvelt támosatás: 200.000 Ft

200.000 Ft
(mÍĺködés:
200.000 Fr)

0Fr

1t Mabunĺ Spoľtegyesület
(109l Budapest, Üllői út
169. IX. emelet 38.)

oszi edzotź.ů,oľ Felsőtaľkrányban (40 fió) - a
táborban ľészťvevő józsefuárosi sportolók
tátmogatása. Tábor |étszÁm: 40 fő' I fő tá..

bor költsége: 1 0.335 Ft (szállás, 3x étkezés,
tornaterem haszĺráIati díj) 40 fo:41'3.400
Ft + IFA: 12.000 Ft. Összes kiadás 425.400
Ft. Igényelt tźtmogatős:100.000 Ft, önrész:
325.400 Ft

100.000 Ft
(mĺiködés:
100.000 Ft)

325.40oFr

12. Józsefváľosĺ Kosáľlabda
Club (2096 Üröm, Cine-
ge utca 9.)

Józsefuaľosi Kosárlabđa Club Iskola ę|kez-
dődése előtti felkészülés és a kosáľlabda
alapj ainak elsaj átítasa és felelevenítése,
fej lesztése érdekében Balatonalmádiban
Táborszęrvez.es. 5 nap/ 4 éj.szállás teljes
ellátíssal 1 fő: 17.800 Ft /ťo 'F 35 fô:
623.000 Ft * tomaterem bérleti díj az edzo-
tábor idejére:72I.920 Ft. Összes kiadás
744'920 Ft. Igényelt támogaüás: 300.000 Ft
ł ömész: 444.920 Ft.

300.000 Ft
(működés:
300.000 Fr)

444.9f0Ft

4.) 
^ 

nemzetiségi palytzar elsődleges céIja, hogy a Józsefüarosban mfüöd(j nemzetiségi önkor.
mźnyzatoktĺĺmogat.áshoz juthassanak, amely segíti további közösségszer.vezó, szociális e|lźLtő,

kulturális prog1amszervezó, valaĺliĺt az egészségiigyi, köztevelési, gyermek és ifusági fela-
datokľól való gondoskodásukat, ktilönös tekintettel az idősekkel kapcsolatos progÍamokľą a
hagyomlíny&zó és az esé|yegyenlőségre való töľekvést segítő tevékenységekľe, vďamint a

nęmzetiségek jogaiľól szőIő 201'l. évi CL)oilx. törvény alapjĺán kötelęző és önként vállďt
feladatait. PáIyźnatot az e|i5bbi céIokban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos programok,

tervek, események megvalósítasára lehetett benyújtani. Az elszrímolható költségek típusai:
a) progľam kciltségei: programszeľvezési, rendezvényszeľvezési, táborszervezési, veľseny.
szewezési költségek, ezek bonyolítási költségei, pľogramokhoz kapcsolódó egyéb költségek
pl. biztosítási, benevezési díj,pźlyźľ;atí díj; utazási kĺiltség, szállásköltség, ľészvételi díj;
c) progľamokhoz kapcsolóđó anyag. és eszkĺizbeszerués;
d) reprezentációs költségek, valamint ahozzá kapcsolódó adó és jar:vlékÍtzetési kötelezettsé.

Bek;
e) kiadvanyok, elektronikus és íľott szakmai sajtóanyag e|őtlllítasa;
f) a máshova benyújtandő pá|yazati önrész;
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h) a jelen páIyazatí kiírás 1. pontjában meghatfuozott céllal osszefüggő egyéb Buđapest Jó-
zsefuaľosi onkormányzat és a pá|yaző nemzetiségi cinkormĺányzatkozott fennálló megallapo-

dásńszétnem képező ęszkozbeszetzésre, eszkĺizfelújításrafordított kĺiltség.

A tźmogatasľa rendelkęzésre ál1ó keretĺisszeg 5.807.000 Ft, a pźlyźnati kiírás keretében el-

nyerhető támogatás vissza nem téľítendő tźlmogatás. A' pźúyazati kiírás szerint az elbírźit.s
soľán előnyben részesül az aPźiyazó, amely źi|ami' <lnkormányzatitźtmogatásban nem része-

siilt, nincs szponzoľi szęrződésę és az önkormźnyzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet

folytat, illetvę az aPäLyázó, aki apźiyźuatí célokban megfogďmazottfe|ađatokhoz onľészt is
biztosít.

A 20|7. évi nemzetiségi pá|yźnat keretében a következő tÍlblázatban szereplő nemzetiségi

ĺinkoľmányzatok a megjelölt céIra és ĺisszegľe nyújtottak be pá|yazatot (apét|yazatok teljes

terjedelmiikben a Humánszolgĺíltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodájan megtekinthető-

ek).

Pá.ilyáző neve, címe Páiyáuat cé|ja
Igényelt

támogatás
összese (Ft)

onľész
ässzege @t)

I

Józsefváľosi Német
Nemzetĺségĺ Önkoľ-
mányzat
(1082 Budapest, Baross
u. 63-67.)

Hagyományápoló és kulturtörténeti elő-
adássorozat (tiszteletdíj 240.000,- Ft,
terembérlet 1 1 0'000,- Ft, repľezentació
96.000,. Ft; melýől 44.600,- Ft önľész).
Telies költséÉ 446.000 Ft

401.400 Ft
(műktidés

40r.400 Ft)
44.600Ft

2. Józsefvárosĺ Német
NemzetÍségi onkoľ.
mány zat és József váľosĺ
Szlovák Onkormányzat
ktiziis páňyázat
(1082 Budapest, Baľoss
u.63-67.)

Két nemzetiség közös ľendezvénye,
nemzetiségi est: Némeť zene 120.000,-

Ft, meghívólq videó 50.000,- Ft, ételkós.
toló 60.000,- Ft, kiadvány 95.000'- Ft
Szlovák énekkar, tárrckaľ 120.000,- Ft,
meghívók, videó 50.000,- Ft, ételkóstoló
60.000,- Ft, kiadvĺíny 95.000'- Ft. Nem-
zetiségekként 292.500,- Ft az igényelt
támogatás' Te[ies k<iltség 650.000 Ft

585.000 Ft
(műköđés

s8s.000 Ft)
65.000 Ft

J. Józsefváľosi Lengyel
onkoľmányzat
(1082 Budapest, Baross
u.63-67.)

Lenryelorsági szakmai út 650.000'. Ft
(busz, szźilréls 350.000,. Ft + 300.000'- Ft
önľész). Képzőművészeti foglalkozís
gyerekeknek 250.000,- Ft (megbízási dfi
150.000,- Ft + 100.000,- Ft önrész). Te-
leki téri nyílt ľendezvény 80.000'- Ft
(nemzetiségi ételek bemutatrása 50.000'-
Ft fellépő 30.000,- Ft önrész) Teljes költ-
sés 980.000 Ft

ss0.000 Ft
(miíktidés

550.000 Fr)
850.000 Ft

4. Józsefuáľosĺ Szlovák
önkoľmányzat
(l082 Budapest, Baľoss
u.63-67.)

Hagyományőrző rendezvények 250.000'-
Ft, koszoruzás 50.000,- Ft, koszoruzással
egybekötött szakmai út Visegrádra
l00.000,- Ft, kiadvány 50.000,- Ft; Tel-
ies költsée 450.000 Ft

400.000 Fr
(miÍködés

400.000 Ft)
50.000 Fr

5. Józsefvárosi Szeľb on.
koľmányzat
(1082 Budapest, Baross
u. 63-67.\

Szent Illés napi rendezvény 1 80.000'- Ft'
nyĺáľi hittan tábor 40.000,- Ft, nyári nyel-
vi tábor 40.000,- Ft, nyaľi folklór tábor
40.000'- Ft; Teljes költség 300'000 Ft

300.000 Fr
(míĺködés

300.000 FĐ
0Ft

6. Józsefuáľosi Bolgáľ
onkoľmányzat
(1082 Budapest, Baross
u.63-67.)

Koszoruzás Harkanyban a legnagyobb
bolgĺár katonai temetőben Magyarcrszá-
gon. Utána Drávaszabolcs, Pécs meglá-

togatasa (koszoľrizas 288.600,- Ft), 2017 .

szeptember 25-én aJózsefuárosi Szent

361.600 Ft
(miiködés

361.600 FĐ
40.000 Fr

l4



Páiyánő neve, címe Pá'tryá.zatcé|ja
Igényelt

támogatäs
łisszepe íFt)

onrész
tisszege (Ft)

József-p lébániatemplomban a
S ZVETOGLA SZ b o| gár e gyhźzi kvartett
fellépésének megva|ósítása (l l 3.000'-
Ft): Telies költsée 401'600 Ft

Józscfvĺí ľosi Giiľtig on-
kormányzat
(1082 Budapest, Baross
u. 63-67.\

Dohánygyźri emlékest 7 9 4.165,. Ft,
Zenés irodalmi est 470.000,- Ft, szakmai
út Pécsre 163.500,- Ft; Teljes költség
1.427.665 Ft

413.s00 Ft
(műktidés

413.s00 Ft)
1.014.165Ft

8. Józsefváľosi Román
onkormányzat
(1082 Budapest, Baross
u. 63-67.)

Home-Care Nemzetiségi Haryomrányőr-
ző Nyugdíjas Klub és Szabédi Lźsz|ő
Nyelvĺrdományi K|ub közĺis rendezvé-
nye a Sokszínű Józsefuáros Híd a kulfu-
rák között rendezvény keretén belül.
Telies költsés 587.000 Ft

587.000 Ft
(miĺköđés

587.000 Ft)
0Ft

9. Józsefvárosi Roma on-
kormányzat
(1082 Budapest, Vajda-
hunyad u. 14.)

Ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó zenés
rendezvények ( 1 50 - 200 fó részvételé-
vel) szervezési költségei
(20l7. június Nyárköszöntó 12 Íős ma-
gyar cigányzenekar250.000,- Ft, 12 fös
tánczenekar 250.000,- Ft,2 fo énekes
100.000,- Ft, összesen 600.000'- Ft;
2017. július Anna Bál 10 fős magyar
cigányzenekaľ 220.000,- Ft, l0 fős tanc-
zenekar 220.000,- Ft" l0 fos jazz zenekar
220.000,- Ft,4 Íö énekes f20.000,-Ft,
összesen 800.000'- Ft + 80.000'- Ft ön-
rész;2}|1. augusztus Ünnepi konceľt l0
fős maryar cigányzenek ar 220'000,- F|
l0 fos tánczenekaľ f20.000,- Ft, 10 fös
jazz zenekar f20.000,- Ft, 4 fo énekes
220.000,- Ft összesen 800.000'. Ft +
80.000,- Ft önrész; 2017. szeptember
Cigźnyvarźrc 10 fős magyat cigźnyze-
nękarf20.000,- Ft, 10 fős tźnczenekar
220.000,- Ft, 10 fós jazzzenekar
220.000,- Ft,4 ffi énekes 220.000,-Ft'
összesen 800.000'- Ft + 80.000,- Ft ön-
tész;2077 . október Ünnepi koncert 10

fós magyaľ cigányzenekar 220.000,- Rt'
l0 fős tánczenekar 220.000,- Ft, 10 fös
jazzzenekar220.000,- Ft' 4 fő énekes
220.000,. Ft összesen 800.000'- Ft +
80.000,- Ft önrész; 20l7. november Ka-
talin Bál l0 fös magyaľ cigányzenekar
220.000,- Ft, 10 fős üánczenekar
220.000,-Ft, 10 fós jazzzenekar
2f0.000,- Ft,4 fr énekes 220.000,-Ft,
összesen 800'000,- Ft + 80.000,- Ft ön-
ľész). Telies költsée 5.000.000 Ft

4.600.000 Fr
(működés

4.600.00oFt)
400.000 Ft

II. A beteľjesztés indoka

A tttnogatási összeg megemelésének biztosítása éľdekében sziikséges átcsopoľtosítás a Kép.
viselő-testiilet hatłísköre. A Magyarország helyi önkormányzataitő| szőIô 201I. évi

'' \n\



CL)oCilX. törvény 42. s 4. pontja aIapján az a\apífrtnyok támogatása a Képviselő-tęstĹilet
nem átruhtŁható hatásköre.

III. A diintés célja' pénziigyi hatása

Jelen előterjesztésben ismertetett indokok, tényállas a\apján indokolt a szervezetek támogata.
sára vonatkozó dtintés meghozatala, vďamint atźmogatási ĺisszeg megemelésének éľdekében
szĹikséges az átcsoportosítas.
A 8.913.700,- Ft (civi|pźiyazat: további 7.320.700,-Ft,egyhézipalyźzat: további 862.000'-
Ft, sport pá|yźr;at további 731.000,- Ft) többlet támogatás pénziigyi fedezetétiljavaslom az
onkormanyzat 11107-01 cím műkĺjdési cét és általanos tartďékon beltil az általános taľtďék _

önként vállďt feladat _ eLőirźnyzatát megielölni.
Apa|yazati összegek a20I7. évi költségvetésľől szőLő 3612016. 6II.2I.) <inkoľmanyzatircn-
deletben, a mĺĺködési cé|tnta|ékon, 11107-01 cím céltaľtďékain biztosítottak, attlĺnogatási
összegek átcsoportosítasa indokolt a 11105 címľe, mely egyszerí kiađást jelent.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testĺilet hatásköre a Magyaĺország he|yi önkoľmanyzatairó| szőllő 207l. évi
CL)oCilx. tĺlrvény 10 $ 2. pontjiĺn, a 41. $ (4) bekezdésén és a42. $ 4. pontjan ďapul.

Kéľemazalábbihatarozati javaslatelfogadását.

Ha.ľÁnozĺ'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a2Ol7 . évi civil palyazatkeretében az alábbi szervezeteket a kĺjvetkező célok megvalósĹ
tlísa érdekébeĺ az alábbi összegekkel támogatja:

Páilyánő neve, címe Páůyázat cé|ja
Támogatási

łisszes

1 Đľkel Feľenc Vegyeskar Alapít-
ĺány.1088 Budapest, Szentkiľályi u.

16.)

Lemezfelvétel a kórus újiaalakulástnak 20. évfor-
dulója alkalmából 20|7. málus 26-27-én, A |emez
20|7. algusztlls 30-ig készüI el.

675.000Fr
(miĺködés)

2
Íézus Táľsasága A|apítvány
'1085 Budapest, Máľia u.25.)

Gyökerek tátbot 2077 - 8 napos budapesti nyári
tábor határon tuli rászoruló magyaÍ gyermekek
szämára.

400.000 Fr
(mfüödés)

ąJ
|ľtBĺázis Mĺĺvészetĺ Alapítvány
1082 Budapest, Haľminckettesek
ere 4. fszt. 5.)

20|7. évi tevékenységük támogatása. (bérleti díj,
köziizemi dfi, adminiszbációs költségek, fotólaboľ
eszköztit marketing kiadvĺányok, továbbképzés,
részvéte| a FotoFalu Miĺvésztelepen. utazás)

0Ft

4 Ą' koľszeľíí szülészetért és nő.
5y őgy ászatéľt Alapítvány
'1088 Budapes! Baľoss u.27.)

Eszközbeszerzés (magzati monitot 2đb, vez.p-

ték nélkiili teľminal 2db, Robi Kelly Forceps
Insert' bipolríľis kábel 2db)

1.500.000 Fr
(felhalmo-

zás)

5 ![em Adom Fel Alapítvány
,1093 

Budapest, Lónyay u.3.2/I.)
Híľesek és józsefurírosiak címmel kávéhźz,i
beszélgetéssorozat támogatása a 8. kerĹĺleti
Nem Adom Fel Café & Bar-ban 3 neves mű-
vésszel (Jókai Anną Szulrík Andľea, Novák
Péter)

500.000 Ft
(műkĺidés)

6 ľózsefváľosi ZeneÍskolaĺ Álapít.
rány
'1082 Budapest. Nap u. 33.)

Zeneiskolai hangszeľek vásaľlása. 250.000 Fr
(felhalmo-

zés\

t6



ą 3EDEK EMIII lzrael.ita Szeľe-
ietszolgálat Alapítvány
.1052 Budapest, Karoly krt.20.)

Adománybolt létľehoása, helyiség felújítása, be-

ľendezése.
500.000 Fr
(miĺködés:
300.000 Ft,
felhalmozás:
200.000 Ft)

I
Kortárs Mĺívészeti Alapítvány
1088 Budapest, Szentkirályi u.

tftB.)

''Lányok és legények'' a nők a tĺíľsadalomban betöl-
ttitt szeľepéről 8 estés előadássorozat f0I7. szep.
tenlbeľétő| év végéig.Ilelyszíne a Horánszky utcó-

ban tz|źúhatő ArtBĺázis Összmiĺvészeti Miĺhely.

0Ft

9 Peteľ Cerny Alapítvány
1083 Budapest, Bókay János u.

r3.)

Mentőautók javítása, orvosi fogyóeszköz beszerzé-
se.

500.000 Ft
(miĺködés)

10 Vlozgással az egésrséges jövőért
Dgyesület
.1085 Budapest, Horánszlqy u. 8.)

|3-25 éves korosztrĺly tészére havi két alkalommal,
összesen t2 alkalommal szabadidős, spoľt progra-

mok szeľvezésę, A célcsopoľt a józsefuarosi háĺá-
nyos helyzettĺ roma és nem roma gyeľmekek 30 fő
résztvevővel.

0Ft

t1 Giiľiingytis Ut Foglalkoztatási es
Šzocĺális Egyesĺilet
.1102 Budapest, Onodi u. 1-3.)

Sípos Mihály boxedzéseire jĺáró fiatalok étkezései-
nek valamint sporteszközö'k beszeľzésének tamoga-
tźsa. Az edzések a teľvek szerint a Dobozi téren
valósulnának meg.

574.000 Fr
(miĺködés:
504.000 Ft,
felhalmozás:
70.000 Ft)

t2 i]j vĺlág Egyesület
1039 Budapest, Hollós Korvin
-ajos u. 4.)

HátrĺĄnyos helyzetiĺ zömében roma szátrmazásil
fiatalok részére ''Disputa'' vitakulturát erősíto ver-
senyprogľźrm szervezése 5 alkalommal alka|man.
ként átlasosan 15 fií részére,

0Ft

t3 t,úvós llangszerész Céh Egyesĺi.
et
'1081 Budapest' Kiss József u. 10.)

Tavaszi és józsefuarosi őszi koncert sz-ewez,ése. 480.000 Ft
(működés)

l4 ľársak a TeleH Térért Egyesĺi|et
1086 Budapest, Teleki tér 24.

r/10.)

20 |7 . év i programj ai k, miĺködésiik tźtmo gatása. 3.000.000 Ft
(működés:
2.frz.000,

fe|halmozís:
788.000 Ft)

15 MozgássérůĺItek Budapesti Egye-
rülete
il136 Budapest, Hegedűs Gyula u.

+3.)

Páľ;mány Péteľ l{iúsági Egyesü-
Let

.1082 Budapest, Baross u. 78.)

A Mozgásséľültek Budapesti Eryesiilet józsefu:áľosi

szervezetének havi szinten szervezésre kerĺilő klub-
napj ainak tźtmo gatása.

100.000 Ft
(műkiidés)

t6 Budapest 8. keľiileti önkormányzati tulajdonban
lévő helyiség (Baross u. 118.) miĺhely céIľa történő
felúiítása.

0Fr

t7 Nyári cseľkésztáboľok szervezése. Kiscserkész
tábot 28fó (alsótagozatos) 5 nap, Cserkész nagýá-
bor 45fiő (felsőtagozat, középiskolás, fiatal felnőtt)
l0 nap.

800.000 Ft
(miĺködés:
585.000 Ft,
felhalmozás:
215.000 Fr)

r8 Cĺvilek a Palotanegyedért Egye.
rület
't088 Budapest, Lőľinc pap tér 3.)

A palotaneryedi lokálpatľiotiznus és imazs eľősíté-
se, kultuľális progľamok szeryezése.

960.000 Fr
(miĺködés)

t9 Ąľt's Haľmony Szabad Mĺívésze-
tĺ Táľsaság
'1029 Budapest, Csongor u. 39.)

A 2016 óta önkoľmányzattól béľelt Rökk Szilard u.

11. szám alatti pincehelyiség felrijítrása studió ki-
alakítása céliából'

0Ft

20

NemzetÍ Kiizszolgálatĺ Egyetem

1089 Budapest, orcry út 1.)

2017. novembeľben Csĺímpai Rozi ĺlnálló kiźil.ítź.sa
és mesnvitó i a a Ke sztyÍĺ gyáľ Közö s s é ei Hág;baÍL,

300.000 Fr
(miĺködés)

21 Rekĺeációs Fitnesz Nap Józsefuárosban. Helyszín:
Mátyás tér vagy Orczy kert. Kiegészitő program
kutya szépségveľseny, konceľt.

0Ft

L7
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22 Nagycsaládosok Józsefváľosi
Egyesülete
(l084 Budapest Déri Miksa u. 18.

1/1.)

Családi nyári táborozás Gyomaendrődön 6 nap 24

felnőtt t4 gyermek részśre- 200.000 Ft
(műkodés)

23 ľÍsztvÍselőtelepi o nko rmány zati
Egyesület
il089 Budapest, Bláthy ottó u.

t s.)

Hagyományőrző RózsabźL| f0I7. június 2-źn a
Hunguest Hotel Millenium nagýermében, Bogľács
ťesztiv á| 20 I 7 . szeptemb er 9.én, M ikulás ünnep s é g.

250.000 Ft
(műkt!dés)

f4 Vlagyaľ .Williams Szindľóma
ľáľsaság
' 
I 089 Budap est, Orczy ttt 2.)

Mikulás ünnepséget szervező halmozottan hátrá-

nyos helyzętíĺ Fészekhagyő ťlata|ok rendezvény-
szervező csoport felkésziilését tĺámogató 10 órás
(fo17. szeptembertől-novemberig) tréningen való
részvétel.

315.000 Fr
(működés)

25 Íózsefváľosi Kosáľlabda Club
,2029 

IJröm' Cinege u. 9.)
f017. évi nevezési, részvételi díjak, valamint bérleti
díiak támosaüása.

0Ft

26 {épszínház Köľ a Polgáľi Eľté-
rekért
1087 Budapest, Berzsenyi u. 4.

r/18.)

Népszínhaz negyed és környékén élő kisgyermekes
családok részére kulturális programok szervezése.

454.000 Ft
(működés:
324.000 Ft,
felhalmozas:
130.000 Fr)

27 Vlagyaľ Cseľkészszłivetség
|0f5 Budapest, Tömörkény u.

l/a.)

vilassy Péter Ákos 8. kertileti lakos részvételének
támogatasa a Vándorcseľkész Világta|áikozőn 201'7

nvarán lzlandon'
0Ft

28 Ĺry Tudatosan Egyesĺilet
4025 Debrecen, Postakeľt u. 8.

ľelephely: 1081 Bp., II. János Pál
ńtpatér 6.1/2l.)

Dankó u' 18. szám alatti spoľtudvar progľamjainak

szeľvezése hęti hat nap f0|7. június 20-tő| f0l7.
augusztus 27-ig. Cé|csopoľt a belső-józsefuárosi
gyermekek és családjaik, köľülbeliil 30 fő ryermek.
Speciális kreatív, fejlesztő foglalkozások (festés,

szobtászat, zene), Az elkészült művekbő| 201'7.

szeptemberben kiállítást szęwez.nek 2017 . szeptem-
beľ 15-30. között.

56f.700Ft
(működés:
523.000 Fr,
felhalmozás
39.700 FĐ

Felelős: polgáľmester
Haĺáľiđő: 20|7 .junius 8.

2. a20|7. évi egybazipá|yánatkeretében azalábbi szervezetęket a ktivetkező célok megva-

lósítása érdekébęn az alábbi összeggel tánogatja:

h

Páiyázó neve, címe Páůyáz;at cé|ja
Támogatási

tisszeg

I Szent Rókus Plébánĺa
(1088 Budapest, Rákóczi út

27ĺA.)

Żarźndoktat Keszthelyľe, kaľmelita bazil ika megtekinté-

se, valamint Szent Rókus Templom miĺködési költségei-

nek támogatása

400.000 Fr
(műkiidés)

2. Jézus Társasága Magyaľoľ.
szágÍ Rendtaľtománya
( l 085 Budapest, Horánszlqy
utca 20.)

JTMR oázis Lelkigonđozó és Mentĺílhigiénés SzolgáIat

munkatiársának (szakmai koordinátoľ) munkaóra számér

nak 10 órátva|való növelése, valamint azoźlzis
Lelkigondozó és Mentálhigiénés Sznlrgźiat progľaĺ4jait

hirdető szóróaĺryagok és plakátok elkészítésének támo-
gatźľla

100.000 Fr
(míiködés)

3. Józsefváľosi Szent József R.
K. Plébánia
(1082 Budapest, Hoľváth MĹ
htńy tér 7.)

L Ars Sacľa Fesztivál Ĺámogatása- (technikai eszközök,
nyomdai költségek, utazési köItségek egyéb kiadások)
II. rászorultak étkeztetése, ételosztĺís támogatasa [II'

T th ot oztatźs Mi skolctap o lcán raszoľuló gyerek r észér e,

valamint IV. egyéb kulturális progľamok (tiszteletdij,

protoko l l aj án dékozős,egyéb kiadás)

942.000 Fr
(míĺködés)

18



Pá|yánő neve, címe Páilyá,zat cé|ja
Támogatásĺ

łisszeg

Á Budapest- Tiĺriikőri Kis
Szent Teréz Plébánia
(1087 Budapest Kerepesi út
31.-33.)

A templom és a plébánia ľezsiköItségeinek tímogatása
/źtram, gźz, viz-csatoľną telefon, interneť, valamint a
.Nyitott templomok napja '' alkalmából a templomot és

védőszentjének életét bemutató kiállítas szervezése és
kiadvĺánv készítése

700.000 Ft
(mĺiködés)

5. Jĺí Pásztor Lelkészség
(l089 Budapest, Kálvária tér
2f.)

Májusi zaréndok|atazegyhźvközség híveivel - ega na.
pos út bérelt bussza|- 49 fó' Utvonal: Budapest. Mána.
verebély Szentkút nemzeti zarĺándokhely - Cered- Zabar'
Yátaszó-Tamaszentmtlria-Feldebľő-Budapest

120.000 Fr
(mĺĺködés)

6. Üdvhadseľeg Józsefuáľosi
GyůiIekezete
(1086 Budapest, Dobozi utca
31.)

I. Játtszótéri gyermekfoglalkoások 2017. július 10-14
között (16-20 őra)- Jáĺtszőtéri gyermek pľogram a VIII.
ker. Mátyás téri jźńszőtéren (nyaľi misszionáriusképzés,
oktató csomag' kézműves anyag, gyümölcslé awere-
keknek II. napközis gyermektábor a VII[. kerületben élő
háhányos helyzetú ryermekek tészére. 2 hét 2x3 5 főre
(I. hét: étkezés, élelmiszer kirandulásra' spoľtszerek,
játékok, kiľándulás Tropikárium 2. hét étkezés..éĺelmĹ
szeľ kirĺĺndulásra. Kirándulás Vác-Katalinpuszta)

300.000 Fr
(működés)

7. Szlovákajkú Evangélikus
Egyhĺĺzkiizség
(1081 Budapest, Rrákóczi út
s7/A.)

I. Gyülekezet telkészi hivatalának és lelkészlakásának
nyi|ász'źróinak szigetelése II. Sz|ovákiai bibliai tábor
(utazÁs, szállás, étkezés) III. oszi konferencia a refoľ-
máció 500. évfoľdulója alkalĺnából (posta, telefon, étke-
zés)

400.000 Ft
(felhalmo-

zrĺs: l50.000
Ft, miĺködés:
250.000 Ft)

8. Budapest József utcai Bap.
tÍsta Gyiĺlekezet
(l 084 Budapest, József utca
12.)

I. Nyári gyerektáboľ szeľvezése; II. Nyári ifiúsági tabor
szervezése, valamint II[. oľgona felújítás

200.000 Ft
(míĺködés:
50.000 Ft,

felhalmoaís:
150.000 Fo

9. Budapest - Jĺózsefváľosĺ Re-
formátus Egyházközség
(l085 Budapest, Salétľom utca
s.)

Nyári tábor szervezése Eszak-Maryaľország / Gönc,
Vizsoly, Boldogkővrár a|jai váľ, Ftizéri vĄ Srárospataki
vár és könyvtár meg|źttogatźtsď.(étkezés támogatása
(regge|i, ebéd, vacsoľĄ 40 fő+ tĺáboľhelyen kíviil lévő
étkezesek, Zemplén kalandpark, libegő Sátora[aújhe-
lyen, FĹizéri váľ belépő)

400.000 Ft
(miíködés)

10. Budapesti Zsĺdó HĺtktĺzsĘ
(1075 Budapest, Síp u. 12.)

I.Rendezvények és Unnepek tźtmogatása ( Lag
Baomer,SávuolRosh Hashaną Szukkot, Chanuka ); tr.

Projektorok,multifunkcionális nyomtató-szkenneľ -

ftnymásoló beszerzése III. Scheiber Sándor utcai köľ-
zetben konyha kialakítasa (beszerzés és kivitelezés /
vizesblokk kialakítása, konyhai,elekbonikai beľendezé-
sek,bútoľotmunkapultok vásráľlása

600.000 Fr
(miĺködés:
200.000 Ft,
felhalmozás:
400.000 Fr)

t1 Budapest KiilsőJózsefváľosi
Refoľmátus Egyházkłizség
(1089 Budapest, Kőris utca
13.)

I. HáLl.az.dć, iinnepség reformáció évfordulójának alkal-
mából (előadók, közös étkezés) II. Adventi Zenés Isten-

tisztelet. előadó hívása 4 alkalommď III. karácsonyi
csomagok- 2 idősek otthona (120 db) ryülekezeti idősek
és otthonfekvő betegek (60 db) egyéb személyek (60db)

600.000 Fr
(mtĺködés)

12. Isteni Megváltóľól Nevezett
Nővéľek KongľegácÍój a-
Magyaľ Taľtomány
( l 085 Budapest, Horánszlgl
utca 17 .)

Szent Anna Kollégium eryetemi hallgatói szÁměnakö-
zösségépÍtő, személyiségfej lesztő és egészségm egőrző
programok szervezése (utazäs, étkeztetés, szállás, tréne-

rek, előadók díjai)
300.000 Fr
(mĺiködés)
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Páiyáľ'ő neve, címe Páiyázĺt célja
Támogatási

fisszeg

13. Budapest - Tisztviselőtelepi
Magyaľok Nagyasszonya
PIébánia
(1089 Budapest, Bláthy ottó
utcaf2.\

Táboľszervezés (sokgyeľekes nagycsaládok részére)
(sállás, étkezés, belépők, kézmĺĺves anyagok, kellékek
(labda, kdzösségi játék), gyümölcs, édesség ÍidÍtő fary-
|a|t, zźr ó tźtb ortuz- szalonnasütés, útikti ltség)

500.000 Fr
(műköđés)

14. Jézus Táľsasága Alapítvány
1085 Budapest,
Mária utca 25.

I. Családi nap szervezése (kb. 100 fő) - spoľtszer bérlése/
beszęrzés + étkezés. I[. Pesti Jézus Szíve Templomot
bemutató kiadvany - graľlkai tervezés, nyomdaköltség.
III. Nyári templomkerti konceľtsorozat - e|óadői tiszte-
letdíi tamosatása.

300.000 Ft
(műktidés)

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2017 .junius 8.

3. a20I7. évi sport páIyźzatkeretében az a\ábbi szervezeteket a következő célok megvďó-

sításaérdekébenaza|ábbiösszeggeltźlmogatja..

Páňyáu;ő neve, címe Pá.tryázat cé|ja
Támogatási

fisszeg

I

oSC Rĺtmĺkus Gimnasztĺka
Sportegyesĺilet
(1086 Budapest Teleki tér 19.)

oSC RG SE ritmikus gimnasztika edzőtáboraínak
(2db) me gs zervezése (étkezés, uszoda hasznźiat, b érelt

busz Nógrádsáp-Acsa- Nógrádsáp útvonalon) (201'7 .

06.t9 -23. 2017 .08.21 -f5 ;)

150.000 Ft
(míĺködés)

2. BKV EIőľe Spoľt Club Kiiz-
hasznú Szervezet
(1087 Budapest. Sport utca 2.)

Tekepálya bérleti díj (l hónaprĄ, valamint műfiives
labdarugópálya díj tźtmogatźsa ( 1 hónapra)

150.000 Fr
(működés)

ą
J. Vaskar Spoľtegyesület

(1083 Budapest, Tömő utca
s8. FSZ.0i.)

A f017 .0 5 .I3 -2017 .05'20-ig rendezendő Szkandeľ
Európa-bajnokság (Lengyeloľszág, Katowice/ kiuta-
ás, Elelmis zer, táp|áůék kiegészítő- 8 napra

50.000 Ft
(miĺködés)

4. Dance Talent Tánccsopoľt
Egyesület
(2040 Budaörs, Pitypang utca
23.)

Pék Máté (ózsefviárosi lakos) és pĺĺros táľsa Világ és

Európa-bajnokságon való részvétele. Maryarországi
versenyek (5dby utazé,r,i költség, nevezési dfialď Ktil-
fiildi veľsenyek Chengđu YB- ĺutazős, száůlrásl,2017.
szeptember 29-30 vB Ausztľia lutazás, nevezés, szźt|-

las / WADF VB CsehorszĘlutaz'ás, nevezés, szěi|źs /

USA orlandoYB lutazás' nevezés, szźů|ásl

0Ft

5. Magyaľ Aikilšai Á'ikido
Egyesůĺlet 

.

(1098 Budapest, Napfény utca
l6.IV. emelet 17.)

Terembérleti díj tĺámogatása a nyari hónapokban. Prog-
ramszewezés,edzőtáborozÄs.Eszközbeszerzśs,esz-
közfelrijítás (tatamik). (Ingatlan béľleti díj, rendené-
nyek szeľvezése, admiĺ.l isztrációs költségek, pólók,
töľölközőt edzőruhák, utazts, étkezési költségek,

szźi|ás költségek, szÄl|ítási költségek, reprezentźrció,

szótőanyag,oklevél, tagkönyvek, Tatami, feryveľkész-
letek, eszközök vásáľlása)

300.000 Fr
(működés)

6. Magyar Goj u-Kaĺ Sztivetség
(1089 Budapest, Orczy út 41.)

Nevezési díjak (Május27-28 Maryaľ Bajnokság eryé.
ni és f csapat költség, október 1 4. Céýlmester kupa
eryéni nevezések, Nov. 25 Tatami team kupa egyéni
nevezések), valamint spoľteszközök beszerzésének

támogatása(agillty létra 9m fdb, je|zó bóják 10 db'
izomlazítő hengerek 6 db, akadályok 10 db)

150.000 Ft
(felhalmozás:

60.000 Ft,
mrĺködés:
90.000 FĐ
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Páiyáző neve, címe Pá|yázat cé|ja
Támogatási

összeg

7. Golden Tigeľ's Kung Fu
Club Sport Egyesĺilet (l085
Budapes! R<jkk Szilárd utca
r s.)

Edzőterem míĺködési költségeinek tttmogatźsa (Múkö-
dési Költség: telefonsámla, közös költség) 123.000 Fr

(működés)

8. Józsefváľosi Torna Egylet
(1085 Budapest, Ullői út 18.)

Tornaszeľek és eszközök felújítasa, új eszközök be-
szer zése (gerendaszőnyeg, gerendavédő, kor|áÉfa, zső-

moly, leérkezĺő szőnyeg, szivacsbála), valamint miĺkö-
dési költség (terembérlet, könyvelési díj, napi takafi-
tás)

300.000 Ft
(felhalmozás:
l00.000, miĺ-

k<jdés:

200.000 Fr)

9. Nemzeti Közszolgálati Egye.
tem Spoľtegyesiilet ( 1 089
Budapest, orczry út 1.)

Rekľeációs fitnesz nap Józsefvĺírosban. Míĺködési költ-
ség (rendezvény adminisztÍéLciőja5 sportszervezésért
járó díj) és szabadidőspoľt szolgáltaĺás

0Ft

10.
Mabuni Sportegyesĺilet
(1091 Budapest, Üllői i,t169.
IX. emelet 38.)

oszi edzőtáhor Felsótárkányban (40 fó) - atáborban
résztvevő józsefuáľosi sportolók üámogatása. Tábor
|étszálm: 40 fő 3 étkezęs. tornaterem használat)

100.000 Ft
(míĺködés)

11 Józsefoáľosĺ KosáľIabda
Club (2096 Üröm, Cinege utca
9.)

Táborszervezés Balatonalmádiban 5 napl 4 éj-szái|ás

teljes ellátással (35 fő) + tornaterem bérleti díj azedzĺł-
tábor ideiére

300.000 Fr
(működés)

t2.

Losoncĺ Alapítvány
1083 Budapest,
Losonci téľ 1.

Az iskola tanulóinak szabadidős versenyekre való elju-
tásr{nak, nevezésének támogaüĺsa. Sakk nevezési dii +
tömegkdzlekedés igénybevételével 3 spoľttĺg versenye-

ire eljutás támogatása (sakk, röplabdą labdarugás) 3lx
10-es iesvtömb'

108.000 Ft
(működés)

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 201-7.június 8.

4, a20t7. évi nemzetiségí pá|yazat keretében az alábbi szetvezeteket a következó céLok

megvďósítĺásaérdekébenazalźhbiösszeggeltźtmogatja:

Páiyánő neve, címe Páiyázatcé|ja
Támogatásĺ

ässzeg

Jĺózsefváľosi Német Nemzetiségi
onkoľmányzat
(1082 Budapest. Baross u.63-67.)

Haryomĺĺnyápoló és kulturtöľténeti előadĺáss oľozat. 230.000,- Ft
(ĺnűktidés)

2. Józsefváľosi Német Nemzetiségi
Onko ľmányzat és Józsefuárosi
Szlovák onkormányzat kiiziis
pá.Jyázat
(1082 Budapest, Baľoss u.63-67.)

Két nemzetiség köztis rendezvénye, nemzetiségi est.

230.000,- Ft
(mtíktĺdés)

J. Jĺózsefváľosi Lengyel onkoľ-
mányzat
(1082 Budapest' Baľoss u. 63-67.)

Lengye|orszźtgi szakmai út, képzőművészeti foglal-
kozás gyeľekeknet Teleki téri nyílt rendezvény.

230.000,- Ft
(mfüödés)

4. Józsefvárosi Szlovák onko r.
mányzat
í1082 Budapest. Baross łl.63-67.)

Hagyományő rző rendenényeŁ koszorlizĺs, koszorú-
zással egybekötött szakmai út Visegľádľa, kiadvány
készÍtése.

230.000,- Ft
(miĺködés)

5. Józsefváľosĺ Szeľb Onkoľmány-
zat
íl082 BudapesL Baľoss u.63-67..)

Szent Illés napi rendezvény,nyátti hittan táboľ,nyźń
nyelvi tĺbor, nyĺári folklór üábor.

230.000,- Ft
(miĺködés)

6. Józsefuárosi Bolgáľ onkoľ-
mányzat
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Koszoruzás Harkányban a legnagyobb bolgár katonai

temetőben MagyarorszĘon. Utána Drávaszabolcs,
Pécs meglátogatása koszorrizás. 2017 . szeptember

25-én aJózsefuáľosi Szent József-

230.000,- Ft
(mĺiködés)
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Páiyár,ő neve, címe Páilyánatcéija Támogatási
összeg

plébaniatemplomban a SZVETOGLASZ bo|gátr eg-
háu;i |sł atett fellépésének mesvalósítása.

7. Jĺízsefvárosi Görög Onkor-
mányzat
(1082 BudapesĹ Baross u.63-67.)

Dohánygyári emlékest' Z'enés irodalmi est szakmai
út Pécsre.

230.000,- Fr
(műktidés)

8. Józsefvárosi Román onkor-
mányzat
(1082 Budapest Baross u.63-67.)

Home-Care Nemzetiségi Haryomanyöľző Nyugdíjas
Klub és Szabedi Lász|ő Nyelvtudomĺínyi Klub közĺs
rendezvénye a Sokszínű Józsefrĺáĺos Híd akulfunák
között rendezvénv keretén belül.

197.000,- Ft
(műkČidés)

9. Józsefvárosĺ Roma onkor.
mán1zat
(1082 Budapest
Vajdahunyad u. 14.)

Unnepi alkalmakhoz kapcsolód ő zenés rendezvények
(150 . 200 fö résanételével) szeľvezési kiiltségei
(20l7. június Nyárkösztintő; 2017. július Anna Bál;
2017. augusztus Ünnepi konceľt; 2017. sznptember
Cigányvarĺázs;
2017. október Ünnepi koncert; 2017. november Kata-
Iín Bál).

4.000.000,- Ft
(működés)

Felelős : polgĺírmester
Hatrĺridő: 20 1 7. június 8.

5. ahatźrozatl.4 pontjában foglďt tĺámogatasok többletköltségeiľe 8.9|3,7 e Ft.ot (civil pá.
lyőrat: 7.320,7 e Ft, egyháui pá|yázat: 862,0 e Ft, spoľt pelyźuat: 73I,0 e Ft) biztosít az
általáĺtos miĺkiidési taľüalék terhére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017.június 8.

6. a) az 5. pontban foglaltak miatt az Ónkoľman1zat 11107.01 cím működési cél és á|t^Iá-

nos taĺtalékon beliil az általĺínos tartalék - iinként vállalt feladat _ előitáĺ1,z'atźrćtl8.9t3'7
e Ft-ot átcsopoľtosít a |tl05 cím _ tinként vźilalt feladat - kiadłás működési célri támoga.
tásokál|aĺháaartásonkíviilreelóiráĺyz.atÁra,
b) u onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím m{iködési cét és áltatános taľtalékon belül a
civil szeľvezetet alapítványok támogaüása céltaľtalék . önként vrállalt feladat _ előirány.
zatáró| |2.3f0,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím . önként vállaĺt feladat _ kiađas
miiködési celri támogatások áitaĺnháztaúzľlon kíviilre etőirányzatára 9.138'0 e Ft.ot és a
felhalmozási célú támogatások államháztaľt.áson kíviĺlĺe e|(5irányz.atźra3.182'7 e Ft-ot,
c) az Önkormĺĺnpat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon beliil a
spoľtolót spoľtszeľvezetek üímogatĺása cé|taÍa|ék. önként vállalt feladat _ e|(jiĺźnyzatá.
ről- 1.73|,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11 105 cím - önként vállalt feladat _ kiadás mű-
ködési celú t^ímogatĺások a|Iamháztartźson kívülľe e|őtráĺyzatÁľa 1.57t,0 e Ft.ot és a
felhďmoási cétú támogatások zilaĺlháztartason kíviilĺe e|őiráĺyz'ataľ:a 160,0 e Ft.ot,
d) az tnkormäĺyzatkiadás 11107-01 cím miíködési cél és ĺáltalanos taľtalékon beliil az
egyházak, egyhőľ:í közĺisségek támogatÁsa céltartalék. önként vállalt fetadat_ előiľrĺny-
zataróI 5.862,0 e Ft.ot átcsoportosít a kiadás 1l105 cím - önként vállďt feladat - kiadas
miíködési célú támogatások á|IaĺnháaafiÁson kíviilre etőbényr-atfua 5.|62,0 e Ft-ot, és a
fel-hďmozási célú tĺímogatĺísok rĺllanhĺáztaľtáson kíviĺlľe e|őirányzatfua7ü0,O e Ft.ot,
e) az Önkoľmáĺyzat kiadĺás 11107.01 cím miĺködési cél és ráltalanos taľtalékon beliil a
nemzetiségi tinkoĺnrányzatok támogatása mfüödési céltaľtalék _ önként vĺíllalt feladat _
előtrányzatańl 5807,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 11105. cím - önként vállďt feladat _
kiad.ás műktidési célú támogatás á||atháztartason kíviilľe e|őlr,anyzatźra.
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Felelős: polgiíľmester
Hatlíĺidő: 2017 .június 8.

7. felkéri a polgánnestert a hatźrozat 1-4. pontja szerinti tamogatĺási szeruődések a|áÍrźsźtta.

Felelős: polgármester
Hatĺáĺidő: 2017 .június 30.

8. felkéľi a polgĺáľmesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosítĺásĺánál a hatríro.
zatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgĺľmester
Haüáridő:a költségvetési ľendelet kö,vetkező módosítasa

A diĺntés végľehajtását végłő szervezetl egység: Humánszolgáltatási Ügyoszníly, Pénziigyi
Ügyosalíty.

Budapest, 2017 .június 7.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Eđina
jegyző

nev ýben és mę,bizásábQl :// //V l, ./.ĺt ,/(łlOLr-/".dt.Mésźirarjk*a
aljegyzb
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