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Mellékletek száma:l db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmény

A Képviselő.test{ilet a I78lf0I1. (rV'7.) szźműhatźrozatźlval elfogadta Budapest Józsefrárosi on-
kormźnyzat pá'|yáztatási koncepcióját, tovźtbbá megalkotta ,,A Józsefuárosban miĺködő önszerveződő

közösségek, továbbá múvészęk és spoľtolók pźiyázati tźlmogatäsáról'' szóló f2/20I1. (IV.12.) ön-

kormányzati ľendeletét. Ennek értelmében a Képviselő-testtilet minden évben a költségvetésben keret-

összeget hatfuoz meg, pźiyźnati alapot hozlétre, amelyből a közhaszni tevékenységet folýató szeľVe-

zetek, egyhźr:ak, sportegyesületek, nemzetiségi önkoľmányzatok, illetve tehetséges magánszemélyek
tevékenysége. munkája tĺímogatható . Az idei évre vonatkozőan a Képviselő-testtilet a 2013. évi költ-

ségvetésľől szőlő 9l20I3. (II' 2f.) önkormányzďi ľendeletben összesen 7 millió forintot biztosított a
pźl|yázatok fedezetére. A nemzetiségi <inkormányzatok progľamjainak tźmogatźsźtra 1 millió forintot,

az egyhźnak, egyhtzi kozösségek tevékenységére 4 millió foľintot, sportolók, spoľtszervezetek tevé-

kenységre 1 millió foľintot, illetve a civil szervezetek, alapíwányok tánnogatására 1 mi|lió forintot

különített el.

A f0I3 ' évi ptůyázatok kiírását a Humánszolgáltatási Bizoffság 144ĺ2013 . ryII. 1 5.) számű hatźroza-

tával javasolta a polgármesternek. A polgármester 2013. jlilius 24-tő|tettekozzé apźiyázati felhíváso-

kat. A pźůy ázatok beadási határidej e 20 1 3 . augus ńlls 22. v o|t.

II. A beteľjesztés indoka

A rendelet értelmében a beadási határidőtől szźtmitott 60 napon belül el kell bírálni apźůyź,zatokat.

ilI. TényáIlás

Egy}názak, egyházi ktiziisségi pá.Jy ázatz

Aptůyźzat elsődleges célją hory aJőzsefvźrosban miĺködő egyházak, egyházi szervezetek, a|apitvá-

nyok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további kĺizösségszervezó, szociális ę||źtő, kulturális
pľogramszervezo, valamint az egészségigyi' kciznevelési, gyermek és ifiúsági feladatokról való gon-

doskodásukat, ktilönös tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokľa, az esé|yegyenlőségre való

törekvést segítő tevékenységekľe és a roma fe|zárkőztatást cé|ző kezdeményezésekľe, illetve kiemelten

hozzt|árula kerületben ta|źt|hatő éptiletá|lomźny fe|űjítźtsához. Az elnyerhető tźtmogatás összege pá-

|yázatoĺtként legfeljebb 500 e Ft.
A 20|3. évi egyházi pttlryázatra a követkęző táb|ázatban szereplő pá|yázatok érkeztek, a Tisztelt Bi-
zottság đöntése a 4.-9 . sorszámú pá|y ázatok esetében szükséges.
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Sz. Pá'Jyánő neve' címe Páiyázat cé|ja Dtintéshozó

Igényelt
támogatás

összege
íFt)

Javaslat

I

Budapest. Ttiriikőrĺ
Kis Szent Teľéz Plébánia
1087 Budapest,
Kerepesi út 33.
Képviselő: Bajcsy Lajos

A plébánia műktidésĺ
költségeinek finanszíľo-
zásálh oz hozzájár u|ás. Polgáľmester

(FIB javasol)
400.000 300.000

f.

Jézus Táľsasága Ma
gyarországi Rendtaľ]
tománya
1085 Budapest,
Hoľánszky utcafD.
Képviselő:
Forrai Tamás Gergely

Csapatépítő tľéninghez
és tapaszta|atcseľéhez
kapcsolódó tevékenysé-
gekľe, melyet a templo-
mi közösség állandó és

önkéntes munkatáľsai-
nak szerveznek.

Polgármester
(HB javasol)

180.000 180.000

a

Budapest- Tisztviselőte-
lepi Magyaľok Nagy-
asszonya Plébánĺa
1089 Budapest,
Bláthy ottőu.22.
Képviselő:
Vaľpha Miklós Péter

A Rezső téľi Római Ka-
tolikus Templom oľgo.
nájának felújítása.

Polgáľmester
(HB javasol)

500.000 500.000

4.

Külső-Józsefvárosi Re-
formátus Diakóniai
AIapítvány
089 Budapest,
Kőris u. 13.
Képviselő:
Kovács Dávid Emil

AzBgyházközség paľó-
kiájának és köľnyéké-
nek geneľális felrĺjítása.
Epületkaľbantaľtás, -
felríjítás' bővítés' eszkö-
zök beszeľzése.

Képviselő-
testület

s00.000 500.000

5.

Szlovákajkú EvangélĹ
kus Egyházközség
1081 Budapest,
Rákóczi t|t 57 ./A.
Képviselő:
Gulácsiné Fabulva Hilda

Gyĺilekezeti helyiségek
ľégi nyílászáľóinak kaľ-
bantaľtása, cseľéje' vi-
zesblokk felúj ítása' koľ-
szeľĺÍsítése, eneľgiataka-
ľékossás biztosítása.

Polgármesteľ
(VPB java-

sol)

500.000 3s0.000

6.

Budapest-Józsefuáľosi
Evangélikus Egyházkti-
zség
1088 Budapest,
Szentkirályi u. 51'
Képviselő:
Románné Bolba llN{źtrta

Lakásfelújítás a gyüle-
kezet tulajdonában lévő
Mandák Máľia Evangé-
likus Gyĺilekezeti IJáz 4.
szímű lakásában inf-
ľastľuktúľa fej lesztése.

Polgármester
(VPB java-

sol)

400.000 350.000

Budapest-Nagyváľad
Téľi Refoľmátus Egy-
házközség
1089 Budapest,
Ülloi ĺt qo.

Kéoviselő: Zi|aPéter

Epĺiletállomány felúj Ĺ
táshoz anyagbeszerzés,
építési anyagvásáľlás. Polgármesteľ

(VPB java-
sol)

s00.000 500.000

8.

Budapesti Zsidó Hitkt'-
zség (Nagyfuv aros utc ai
Zsinagóga)
1075 Budapest,
Síp u. 12.
Képviselő : Zo|tai Gusz-
tźn

A Nagyfuvaľos utcai
zsinagógában felújítási
munkálatok.

Polgármesteľ
(VPB java-

sol)

500.000 320.000



9.
Jó Pásztoľ Lelkészség
1089 Budapest,
Kálváľia t&22.
Kéoviselő: Khirer Imre

A Keľepesĺ temető kápol-
nájának ľestauľálása. Polgármesteľ

(VPB java-
sol)

s00.000 500.000

10.
Budapest- Töľiikőľĺ
Refoľmátus Egyház-
ktizség
1087 Budapest,
Szźnados ilt 4.
Képviselő: Balássy
Andľás

A templom és gyĺilekezeti
ház udvaľi homlokzatá-
nak felújítása és tetőjaví-
tás.

Polgáľmester
(VPB java-

sol)

500.000 500.000

fV. Jogszabályi ľende|kezések

A 22/f0I1. (rV.12.) önkormányzati ľendelet 4. $ (1) bekezdése szerint az egyes pá|yázati kérelmek
tźtmogatásáról _ a közösségi célri a|apifrźnyi forrás źúadźlsa kivételével_ a Humánszo|gźńtatási Bizott-
ság, illetve épület-felújítás esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a pol-
gáľmester dönt' Alapítványi forľás átadása, továbbá minden olyan támogatás esetén, ahol jogszabály a

támogatási döntés átruhźnásźlt megtiltj a, a Képviselő-testület dönt.

V. A dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tegye meg j avaslatát a f013 . évi pá|yźnatok elbírálásáľa.

Iv. A döntés álta| szolgált feladatok, célok , és a dtintés előnytisségének kĺfejtéseo pénz-
iigyi hatása

A2flf0I1. (tV.12.) sz. önkoľmányzati ľendeletben foglaltak a|apjtn aYárosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottságjavaslata a|apjźn az onkoľmányzatnak lehetősége van a kertiletért tevékenykedő szeÍyeze-
tek, magáns zemé|y ek támo gatź,sźlr a.

Az egyhźulak, egyhźni közcisségek támogatása eryszeri jellegű. A tźmogatási szeľződések megkötése
ę|őtt af0l3. évi költségvetésrő| szóló 9/2013(n22.) szźtmű ľendelet 21.$ (1) d) pontjában foglalt pol-
gáľmesteri fe|hata|mazás alapján a költségvetés módosítása, az e|őlrźnyzat átcsoportosítása szĹikséges.

A bizottság javaslata alapján a Képviselő.testÍileti hatásköľön kívüli javaslatok összege 3.500,0 e Ft,

ezen belül műkĺjdési tĺámogatás 480,0 e Ft, felújítási tamogatás 3.020,0 e Ft.

A pźůyánati összegek a 2013 , évi költségvetésről sző|ő 9lf0|3 . (II' f2.) önkormányzati rendeletben, a

működési céltartalékon, 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az egyházak, egyhźni
közosségek tźtmogatźsae|ólrányzatán 4'000,0 e Ft biztosított az önkéntvźi|a|t feladatként.

Hatátozatijavaslat

.1201'3 év. (IX. 16). száművźrosgazdá|kodási és pénzügyi bizottságibatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1 . a 2013 . évi egyházi pá'|yázat keľetében az a|ćhbi pźůyźnők tźtmogaÍásáújavasolja a polgármes-

ternek aza|ábbi célokkal és összesekkel:

^Se.
Pálvdzó neve, címe Pdlvázat céIia Bizottsds iavaslsta

I

Szlovákajkú Evangé|ikus
Egyházkiizség
1081 Budapest,

GyüIekezeti helyiségek ľégi
nyí|ászáróinak kaľbantaľ-
tása. cseľéie, vizesblokk



Rákóczi tú 57 .lA.
Képviselő:
Gulácsiné Fabulva Hilda

felújítása' koľszeľűsítése,
eneľgiatakarékosság bizto-
sítása.

350.000

f.
Budapest-Józsefuáľosi
Evangélikus Egyházközség
1088 Budapest,
Szentkiľályi u. 5l.
Képviselő:
Románné Bolba lľ/.źrta

Lakásfelűjítás a gyülekezet
tulajdonában lévő Mandák
Mária Evangélikus Gyiile-
kezeti Ház 4. számr,ĺ lakásá-
ban infľastľuktrĺľa fejlesz.
tése.

3s0.000

+.

Budapest-Nagyvárad Téľi
Refoľmátus E gyházközség
1089 Budapest,
Ülloi ĺt qo.

Képviselő:
Zi|aPéter

Epiiletállomány felúj ításhoz
anyagbeszeľzés' építési
anyagvásárlás.

500.000

5.

Budapesti Zsidő Hitközség
(Nagyfuvaros utcai Zsinagó-
ga)
1075 Budapest,
Síp u. 12.

Képviselő:
Zo|tai Gusztáv

A Nagyfuvaľos utcai zsĺna-
gógában felújítási munkáIa-
tok.

320.000

6.
Jó Pásztoľ Lelkészség
1089 Budapest,
Kálváľia tér 2f .

Képviselő Khireľ Imľe

A Keľepesi temető lcĺpolná-
jának ľestauľálása. s00.000

Budapest- Ttiľtikőri Refoľ-
mátus Egyházkiizség
1087 Budapest,
Századostú4'
Képviselő: Balássv Andľás

A templom és gyüIekezeti
ház udvarĺ homlokzatának
felújítása és tetőjavítás.

500.000

Felelős:polgármester
Határidő: 2013. szeptember 16'

2'l a) felkéri a polgáľmestert, a f0I3. évi költségvetésról szóló 9|20I3.(II.22.) számű rendelet
2l.$ (1) d) pontjában foglalt polgáľmesteľi felhatalmazás alapjźtn a kdltségvetés módosításárą
az e|o ir ány zat átc s oporto sítására.
b) felkéri a polgármestert az l. pontban meghatźtrozott pá|yázatokon nyertes jogi személyek

vonatkozásábaĺ a2212071. (tV.l2.) önkoľmányzati rendelet mellékletét képező tźmogatá-
si szerződés a|áiĺására'

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő: 20 13 . szeptembeľ 3 0.

A döntés végĺehajtását végző szervezeti egység: Humánkapcsolati Iľoda, PénztlgyiÜgyosĺály

A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén aze|óterjesztés előkészítőjénekjavaslataaközzététe|
módjára: honlapon

. \ľ(- |'

Budapest, f0|3. szeptember 10. .(ĺlłą* {*!<_Lj
Sántha Péterné
alpolgármester
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melléklet
Egyházak, egyháni szew eze-
tek, egyházi alapítványok
támogatása

PĺĺyÄzĺľr Fpr.rĺÍvÁs

Budapest Főváľos VIII. keriilet

Józsefváľosi onkoľmánvzat

,,Egyházi páiyázat,,
Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuáľosi Onkorm ányzata páiyázatot íľ ki józsefvárosi szék-
hellyel ľendelkező, tevékenységüket Józsefváľosban kifejtő egyházak, egyháni szervezetek, ala.

pítványok ľészéľe

1. Pá.Jyá'zat cé|jaz

A pźiyźzat elsődleges célja, hogy a Jőzsefvźrosban működő egyházak, egyházi szervezetek,
a|apitvźnyok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervező, szociális ellá-
tó, kulturális programszervező, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek és itúsági fe-
ladatokľól való gondoskodásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokľa,
az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekre és a roma fe|zźtkőztatást cé|ző
kezdeményezésekre, illetve kiemelten hozzájáru| a keľületben ta|źihatő épületállomány felújĹ
tásához.

2. Páilyázattaľtalma:

csolatos pľogľamok, teľvek, események megvalósításáľa.

a) pľogramszervezési, ľendezvényszervezési,tttborszervezési, versenyszeľvezési költségek, ide
érfue a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és oľvosi ügyeleti díjat;
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;
c) eszközbe szerzés, eszközfelúj ítás;
d) rendszeres testedzési, spoľtolási feltételek biztosítása;
e) kiadványok, elektľonikus és írott szakmai sajtóanyag e|őźi|itása;
f) a máshova benyújtandő pá|yázati önľész;
g) közhasznú vagy éľdekképviseleti tevékenységgel osszefüggő költségek;
h) miĺködéssel járó k<ĺltségek;
i) épület-felújítással jráró anyag.,bér- és jaľulékai költségek.

3. Pá|yánők köľének meghatáľozása:

Je|en pá'|yázati kiíľás keľetében pá|yázatot nyújthatnak be az a|źtbbi feltételeket teljesítők:

a) jőzsefvátosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Józsefuárosban kifejtő azon egyhá-
zak, melyek tevékenységének hatása a kerület lakosaira jelentős,

b) egyhźni, szerv ezetek, alapítványok, amelyek:

ba) egyházi kozösségeket fognak cissze és

bb) |étesítő okiratukban meghattrozottak szerint legalább 20|f . január |. őta az egyhtn
közosségszervezo munkáj át segítik'



4. Támogatás je|lege:

Atámogatźtsra rendelkezésre źi|ő keretösszeg 4 millió Ft. Jelen péůyázati kiírás keľetében el-

nyerhető támogatás összege pźůyázatonként legfeljebb 500.000 Ft. A Pályázó vissza nem térí-

tendő támogatásban részesül

5. A' páiyánattaľtalmio foľmaĺ ktivetelményei:

Éľvényesen pźiyázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pá|yázati felhíváshoz csatolt rendelet

1. számú mellékletét képező pźĺ|yázati adatlap és nyilatkozat kitoltéséve| és az arľa jogosult általi

a|áirźsáva| lehet. Az adat|aphoz az adatlapon vagy a pälyźnati felhívásban megjelölt dokumentu.

mokat, igazolásokat, nyilatkozatokat - amennyiben az a pźiyáző esetében értelmezhető - hiánýa-

lanul be kell csatolni. Hiánypótlásrakizárőlagapáiyźzatok benýjtására nyiwa álló határidon be-

lül van lehetőség. A rendelet szabźůyainak meg nem felelő módonvaw nem megfele|ő szeľve-

zetlszemélyáltalbenýjtottpá|yázatikérelmekéľvénýelenek.

6. Koľ|átozások:

a) az e|nyert összeg nem használható fel a2. pontban (Páiyázat taľtalma) felsorolt célok eléré-

sén kívül más jellegű kiadásokra;

b) egy pá|ytnő egy pźiyázatot adhat be;

c) nem tźLmogathatĄ nem részesülhet támogatásban azaPá|yźnő' akinek koztartozása áll fenn;

d) a tudomásszerzéstől számitoÍtkét éven belül nem részesülhet támogatásban az aki:-

da) a támogatásra benyújtott pá|yźzati dokumentációjában lényeges körülményről, tényről va-

lótlan vagy hamis adatot szo|gźitatott, Y &E!

db) a támogatźst a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően

haszná|ta fel, vagy

dc) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

e) az onkormányzat kötelező fe|adatát feladat.ellátási szerződés, közoktatási megállapodás,

közmĺĺvelődési megállapodás alapján átvá'||a|ő szerződéses partneľ nem nyrijthat be pá|yázatot

afentiszerződéslmegállapodása|apjántörténőf e|adate||źúásźĺa;

f) pá|yázatot csak az ny(Ąthatbe, aki koľábbi támogatási szerződése a|apján az onkormány-

zatta|szembeni elszámolási kötelezettségének aszerzódés szerint elegettett;

7. Előnyben ľészesiil az aPá"tryázó, amely:

A pźl|yázatok elbíľálása során előnyben részesül az aPáiyánó, amely tů|ami, önkoľmányzati

támogatásban nem ľészesiilt, nincs szponzori szerzódése és az önkoľmányzati feladatokhoz
kapcsolódó tevékenységet folýat, illetve az aPźiyźnő' aki a pá|yźnati célokban megfogalma-

zott fe|adatokhoz önrészt is biztosít.

Infoľmácĺó kéľhető:

Novák Imľétől (Polgármesteri Hivatal HumánszolgźltatásiLJgyosztá|y Humánkapcsolati Iro-

da) Bp., VIIL Baross u. 63-6'1. m. emelet 3f3 szoba, telefon: 459-f194, e-mail:

novaki@jozsefuaros.hu. Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 13.30-l8 őra, Szerda: 8.l5-16.30 óľa,

Péntek: 8.15-1 1.30 óra között.

A p á,Jy ázat benyrĺj tásának módj a, hiánypótlás :

8.

9.



A teljes páiyázati dokumentáciőt magyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következó

címľe és foľmában eljuttatni:

1082 Budapest, Baľoss u. 63.-67.

A postáľa adás legkésőbbi időpontja:2013. augusztus 22.,24 őra.

A projekt adat|apja sem formájában, sem tarta|mźtbannemvźitoztathatő. A csatolandó mellék.

leteket postai úton vagy személyesen papír-alapon kę|||ezárt borítékban benyújtani. Ameny-

nyiben a pźt|yźaatot személyesen kívźnja benyrijtani űgy azt zárt boritékban 20|3. augusztus

22-ig aBudapest Főváros VIII' keri'ilet Józsefuáľosi ÖnkormányzatPo|gármesteri Hivata|ának

Támpontján (1082 Bp., Baľoss u.63.-67. Hétfő: 8.15-18, Kedd: 8.15-16, Szerda: 8.15-16.30,

Cstitöľtök: 8.15-16, Péntek: 8.15-13.30) van lehetőség.

A borítékon fel kell ttintetni: ,Bgyhúzi pdlydzať'

Hiánypótlás: kizárő|ag a pá|yázatok benyujtására nyi*a á||ő határidőn belül van lehetőség,

azaz f013 . augrczíx ff-ig.

1 0. Infoľm áciők az éľtékelésľől, értesítésľ ől, szerző déskötésľől' elszám olásľól :

A beérkező pźiyázatok regisztrźůásźń, foľmai éľtékelését a pá|yźnat lebonyolításáért felelős

szervezeti erység végzi. Apá|yźnatokľól a kiíľó legkésőbb 2013. október f2-igdönt a formai

és tartalmi szempontok figyelembevételével. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs' A ki-
író a dĺintésről 10 napon beltil éľtesíti apá|yázőt.

A kiíľó a rendelet f . szźtmű mellékletét képező minta alapján támogatási szerződést kot a pá-

|yázati összegben részesülő pá|yénő|<ka|' amelyben szabźůyozásľakeľtil atámogatás felhaszná-

lásának és elszámolásának ľendje' Ennek határidőľe töľténő aláírt visszaküldése a támogatás

átutalásának a feltétele.

A kiíró a támogatások utalását követően a jőzsefvźlrosi honlapon (wwwjozsefuaros.hu) _ aha-
tályos jogszabályok szerint _közzétesziatźtmogatottak jegyzékétaze|nyerttámogatási össze.

gekkel együtt.

11. A projekt megvalósítása:

A projekt megvalósításának végső határideje: 2013. december 31.
A pénzügyi elszámolás végső határideje:2014. február 15.

A pľojekt saját felelősségre a támogatálsi szeľződés megktitése előtt a kiíľás dátumátóI
elkezdhető.

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat,,A Józsefuárosban működő ön-
szeweződíĺ kozĺisségek, továbbá művészek és sportolók pá|yázati tttmogatásźról'' szóló
f2l20I1. (rV.l2.) szźtmű önkormányzati rendeletét apźůyźnati felhíváshoz mellékeljük.

Apá|yźnatkiíľója a pľojekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőrzésekettarthat, melyek során a pro-
jekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőrizheti.

Dľ. Kocsĺs Máté
polgármesteľ

Budapest, 20l3. július .


