
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľos onkormźnyzatKépviselő-testületének
Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsága

Előterj esztő neve : Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ

ELOTERJESZTES
a Városgazdállĺodási és Pénzügyi Bizottság 20|'5. szeptember 14-i ůiléséľe

T á rgy : Jav a s lat egyháni p á.Jy ánatok elbírá lás áľa

Előterjesztő:
Készítette:

S ĺĺntha Péterné alpol gármesteľ
HumánszoIgáItatási|Jgyosztá|y,HumánkapcsolatiIľoda

A napirendet nyilvĺínos ülésen lehet tĺáĺgyalni.
A dönté s el fo gadás ah o z e gy szerú szav azattobb s é g szfü sé ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Képviselő-testiilet a17812011. (IV.7.) számtlhatározatával elfogadta Budapest Józsefrárosi on-
kormányzat pá|yźlztatási koncepciój át, tovźlbbá megalkotta ,,A Józsefuárosban mfü<jdő onszeruezo-
dő közösségek, továbbá muvészek és sportolók pá|yázati támogatásárő|,, sző|ő 2212011. (N.12.)
önkoľmányzati ľendeletét (továbbiakban: Rendelet). Ennek éľtelmében a Képviselő-testiilet minden
évben a k<iltségvetésben keretösszeg et határoz meg, pályźnati alapot hoz |étre, amelyből akozhasz-
nú tevékenységet folytató szervezetek, egyházak, spoľtegyesületek, nemzetiségi ĺjnkormanyzatok,
il letve tehets é ges magánszemélyek tevékenysé ge, munkáj a tárno gathatő .

A20|5. évi 1. egyhźnipáIytzati kiírás - azBmbeľi Eľőfoľrás Bizottság 6212015. (N.13.) számil
hatáĺozatban foglalt javaslat alapján_2015. április 15-én megtöľtént, a2015. május 3l-i beadási
hatariđőt kĺivetően apáIyázatok elbíľálásźra20|5 júniusában sor keľült, mely alapján mind a 11

páIyaző támogatásban részesüIt. Az egyhźni pá|yázat esetében 2015. évben a rendelkezésre á|Iő
keretösszeg 6 millió forint volt, melybóI az |. páIyazat során 4 millió forint kęrĹilt felhasználásra,
ezért a rendelkezésre ál1ó 2 millió forint támogatás megítélése érdekében a2. egyházi páIyźzatot a
polgármester kiírta 2015 júliusában az Embęľi Eľőforľás Bizottság |38l20t5.(VII.13.) szźmt|latá-
r o zatźlb an fo gl alt j avasl at alapj án.

A 2. egyhazi páIyázat esetében a ľendelkezésre ál1ó keretĺisszeg 2 millió Ft, a pźiyźnati kiírás kere-
tében elnyeľhető támogatás ĺĺsszege páIyázatoĺlként legfeljebb 500.000 Ft, mely vissza nem téríten-
dő támogatás. A pá|yazati kiírás szerint az e|birá|ás soľán előnyben részesül az a Pźůyźlző, arrrc|y

áI|ani, önkormanyzatitźlmogatásban nem részesiilt, nincs szponzori szerzőđése és az ĺjnkoľmányza-
ti feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a Pá|yazó, aki a páIyázati célokban
megfogalmazottfe|adatokhoz önĺészt is biztosít. Az épület-felújítást érintő pá|yźnatoktekintetében,
a Rendelet éľtelmében aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata alapjtn d<jnt a polgár-
mester.

Az egyhźzipźiyazat célja, hogy aJőzsefvźrosban múködő egyhźuak, egyhází szervezetek, a|apítvár
nyok támogatźshozjuthassanak, mely segíti további közcjsségszervező, szociális e||átő, kulturális
progľamszewező, valamint az egészségügyi, köznevelési' gyermek és ifiúsági feladatolľól való
gondoskodásukat.

Kül<jnos tekintettel, az idősekkel kapcsolatos programokła, az esélyegyenlőségre való tĺjľekvést
segítő tevékenységekľe és a roma fe|zárkőztatást cé|ző kezdeményezésekľe, illetve kiemeltęn hoz-
zájáru| a kerületbentaláIhatő épületállomaĺry felnjftástlhoz. Az e|szźtmolható ktjltségek típusai:
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a) progľamszen,ezési (a pľogľamok költségei is: pl. étkeztetés), ľendezvényszervezési, táboľszerve-
zési, veľsenyszervezési költségek' iđę értve a spoľtrendezvénrlyel összefiiggő bírói és orvosi tigyele-

ti díjat;
b) utazási kĺĺltség, szálláskölts ég, r észv ételi đíj ;

c) eszközb eszerzés, eszkozfe|tĄítás;
d) rendszeres testedzési, spoľtolási feltételek biztosítása;
e) kiadvanyok, elektronikus és írott szaLrłnai sajtóanyag előáI|ítása;

f) a máshova benýjtandő páIyázati ĺlnĺész;
g) kc}zlrasznú vagy éľdeklĺépviseleti tevékcnysóggcl összcfüggő ktĺltségek;
h) mfüödéssel jaró költségek;
i) épület-felúj ítással j aľó költségek.

A pá|yźzattarta\mazta, hogy az e|ĺyert összeg 25%-átvagy ha a maximálisan elnyerhetó tźmogatási

összegnél kevesebb a megpá|yázott összeg, abban az esetben a megpźiyázott összeg 25%-át az alábbi célok
valamelyikéľe kell felhasználni:
- tźtboroztatás
- rendezvény megtaľtása
- kulturális progľamok szeľvezése, lebonyolítása

A Józsefuláľosban mfü<jdő onszeweződő kĺizösségek, továbbá múvészek és spoľtolókpá|ytnati tá-

mogatásĺíľól szóló 22l2O11. (N.12.) számt önkormányzatireĺđe|et 4. $ (1) bekezdése a|apjánaz
egyes pá|yźnati kéľelmek tánogatásźtról _ a közĺisségi célú alapítvĺínyi fonás átadása kivételével _

azEmberi Erőforrás Bízottság, illetve épület-felújítás esetén aYfuosgazdálkodási és Pénziigyi Bi-
zottság javaslata alapján a polgármesteľ dönt. Alapítvanyi forrás átadása, továbbá minden olyan
támogatás esetén, ahol jogszabźiy atźlmogatási dĺintés átruhazźsát megtiltja, a Képviselő-testĹilęt
dönt.

A2015. évi2. egyházipźiytuatkeretében a beadási hataridő 2015. auguszľus 19-én jfut|e, és kö-
vętkező táblźnatban szereplő szervezetek nyújtottak be páIyázatot a megjelĺjlt célra és összegre. A
táb|źnattarta|mazza a javasolt támogatási összeget is.

Pźiyánő neve, címe Páiyázat cé|ja

Igényelt
támogatás

łisszege
íFt)

Onľész
összege

(Fr)

javasolt
támogatási tisszeg

Ft

1.

Udvhadsereg Szabad-
egyhlźz Magyarország
Üdvhadsereg Józsefvá-
rosi Gyülekezete
1063 Budapest,
Bajnok utca 25.

Gyermekek étkeztetése, őszi nap-
kozis tábor szervezése 190.900,-
Ft.
Ké zmíÍv e s fo glalkozas okhoz
anyagok: J,9.600,- Ft.
Tórsasj áték 40. 000,- Ft.
B elépők v as árI ós a a C s odók
Palotájába
49.500,- Ft
Projehor vósórlósa' 200.000,-
Ft.

500.000,- s64.600,- 100.000,-

Emberi Eľőfoľrds
Bizottsóg javaslata
alapjdn a Polgdrmes-
teľ dijnt

Az első pdlyózati
kiírásban nyeľt
250.000,- Ft támoga-
tást, amit a glerme-
kek étkeztetésére,
külön autóbusz bérlé-
sére belépők vásąrlá-
sáľa az opusztaszeri
történeti parkban és

okopaľkban használ-
hat fel.
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2. Jó Pdsztor Lelkészség
1089 Budapest,
Kĺźlvória téľ 22.

Idős hívők z ar ándokútj a :

Buszb érlés : Budapest, Dunaföld-
vór, Simontornya, Tamási
Csicsó. Pécs.

180.000,- 35.000,- 150.000,-

Embeľi Erőforrds
Bizottsdg javaslata
alapján a Polgdrmes-
ter dönt

3. B u d ap e s t- J ó zs efv dľ o s i
Szent lózsef Plébdnia
108) Budapest,
Horvdth Mihálv tér 7

Kór p át alj a i z ar ánd o kl at,

buszbérlés, étkezés, szállás és
idegenvezetés. Karvezető tisz-
te l et díj a, múz eumi b el ép ők'

s00.000,- 0 200.000,-

Embeľi Erőforrds
Bizottslźg javaslata
alapján a Polgdrmes-
ter dönt

4. Budapesti Zsidó Hitkö-
zség
QÝa gyfuv ar o s ut c ai Zs i -
nagóga) 1075 Budapest,
Síp u. 12,

Kamera és kaputelefon rendszer
kiépítése, on-line csatlakozós a
kÓzponthoz
500.000,- Ft

Nagy ünnepek kaltségei, tiszte-
l e tdíj ak, ünn e p i fr i s s ít ő k.

200.000.- Ft

500.000,- 200.000,- 150.000,-

Emberi Eľőforrás
Bizottsdg javaslata
alapján a Polgdrmes-
ter diint

Az első pályózati
kiírasban nyert
400.000,- Ft támoga.
tást, amit légudvar
felújítĺźsára a Nagł-
finaros utcai zsina-
gógóban (300,000'-
Fro| és chanukai
rendezvény megtartá-
sának koltségeire
(100.000,- Ft-ot)
haszndlhatfel.

5. Budapest- Tisztviselőte-
lepi Magyaľok Nagy-
asszonya Plébánia
1089 Budapest,
Bláthv ottóu.f2.

A templom főbejárati kapujának
öntöttvas betétrácsainak restaurá-
|ása. 255.000,- Ft. Rozetta le-
gyártása 1 l4.000,- Ft.
Zár, rctesz ręstaurálása |f.500,-
Ft.(össz.: 38 1.500 Ft+áfa)

Málton Áron, Népek Igaza kiźi-
lításhoz és ľendezvénysoľozathoz
kapcsolódó nyomdai munkák
55.000'- Ft, ľendezvényhelyszĹ
nen installáció építése 105.000,-
Ft,
beszerzések, cateľing 75.000,-
Ft.(össz. : 23 5.000+áfa)

500.000,-

ebből:
375.000,-
felújítás

125.000,-
működés

282.955,- 200.000,-
ebből:
150.000,-
felrújításľa
50.000,-
műkiidésre

Váľosgazdálkodási
és Pénziigyi Bizott-
ság javaslata alap-
ján a Potgáľmesteľ
dtint

Az első pá|ytlzati
kiíľásban nyert
400.000,- Ft támoga-
tást' amit a Rezső téri
templom két kiilső
kapujának felúj ításáľa
(300'000,.ot), és sok-
gyermekes családok
nyári táborozásának
kö|tségeire ( 1 00'000,-
Ft-ot) használhat fel.
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6. Budapest Kü|ső-
Józsefváľosi Refoľmá-
tus Egyházkiizség
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Idősek napja renden ényen
k<jzos étkezés, ajándék, előadók.
200.000,- Fr.
Gyermekek napja a refoľmáció
hónapjában közös étkezés, aján-
dék, előadók. 300.000,. Ft
Kráľoli Gáspáľ emlékút,
Aquaparkos kirándulás.
150.000,- Fr.

Épület-karbantartási munkák :

felúj ítás, tető-, ajtó-ablakjavítás,
gépészeti munkák 100.000,- Ft

500.000,-

ebből:
200.000,-
mrĺködés

300.000,-
felújítás

250.000,- 300.000,-
ebből:
100.000,-
felújításľa
200.000,-
műkiidésľe

Váľosgazdálkodásĺ
és Pénzügyi Bizott.
ság javaslata alap-
ján a Polgáľmester
dönt

Az első pá|yázati
kiírásban nyert
350.000,- Ft támoga-
tást, amit kulturális
progľamok, adventi
zenés istentiszteletek
megfartására, BY€ľ-
mekek, idősek kará-
csonyi ünnepségének
megszeľvezésére,
ajálndékozás, aparő-
kia közüzemi, irodai
költségeire, felszere-
lésekľe, pľojektoľvá-
szon koltségeire
használhat fel.

Szent Rita Plébánia
1081 Budapest,
Kun utca 5.

Pécsi kirándulás autóbusszal:
245.000,-Ft

Temp lomi szenté|y felúj ítása:
bontás, kőműves munka. hőszĹ
getelő lapok leľakása, acélháló
elhelyezése, máľványburko l at
ragasztása.
94r.959,-Ft

500.000,-

ebből:
125.000,-
műk<jdés

375.000,-
felújítás

686.959,- 200.000,-

150.000,-
felújításľa
50.000,-
míĺködésľe

Váľosgazdálkodásĺ
és Pénzĺigyi Bizott-
ság javaslata alap.
ján a Polgáľmesteľ
dfint

8.

Magyaroľszágĺ Baptis-
taBgyház- Nap utcai
Baptista gyĺilekezet
1068 Budapest,
Benczúľ utca 3 1'

Gyülekezeti helyisé g áta|akítása,
felújítása:
Falfelület bontása, új kialakítása.
Nyí lászárók zománc ozása.
P arketttnás, j áľófelül et ki alakítá.
sa.
Radiátorok cseréj e, csóhźiőzat
felrijítása (össz': 898.000'-
Ft+áfa)

Concerto Armonico Budapest
koncertjei büféétkezés, fellépési
díiak. 140.000'-

500.000,-

ebből:
360.000,-
felújítás

140.000,-
működés

r.489.971 200.000,-

150.000,-
felújításľa
50.000,-
műktidésľe

Váľosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizott-
ság
javaslata alapján a
Polgáľmesteľ diint

osszesen 3.680.000,- tisszesen: 1.500.000.-
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il. A beteľjesztés ĺndoka
A ľendelet éľtelmében a beadási hataridőtől szźmlított 60 napon belülel kellbírálni apźiyźnatokat.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása
Jelen előterjesztésben ismeľtetett indokok, tényállás alapjtnjavasoljuk a szervezetek támogatźsára.
Jelen előterjesztésbęn ismeľtetett indokok, tényállás alapjźn teszek javaslatot a kiírt páIyźnat alapjźn
egyhází szervęzetek tźlmogatására. A támogatźsí szęrződés mintáját a rendelet 2. me||éklete tartal-
mazza.

ApáIyźnati összegek a20I5. évi költségvętésről szőIő 6120|5. (II. 20.) önkormźnyzati rendeletben,
a mfüĺĺdési céItaÍta|ékon, 1 1 107-01 cím céltaľtalékain biztosítottak, a támogatási összegek átcso-
poľtosítása indokolt polgáľmesteri hatáskcjrben a 11105 címľe. A ľendelkezésre á||ő 2 mi|Liő forint
ĺisszegű fedezetből 1,5 m Ft,- kerül jelen javaslata|apján felhasználásra.

IY. Jogszabályi ktirny ezet
A Józsefuarosban mfü<jdő onszerveződő k<iz<lsségek, továbbá muvészek és spoľto|ők páIyázati tá-
mogatásáról szóló 2212011. (IV.12.) szární önkormányzati reĺdelet 4. $ (1) bekezdése alapjźn az
egyes pá|yazati kérelmek ttmogatásáról _ a közĺisségi célú alapítvĺínyi fonás źúađása kivételével _
azEmberí Erőforrás Bízot1sźry, illetve épiiletfelújítás esetén aYtnosgazdálkodási és Pénziigyi Bi-
zottság javaslata alapjtn a polgáľmesteľ dönt.

JavasolomazaIźlbbihatźnozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Vrĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasotja a polgármesternek, hogy a 2015. évi 2. egyházi pá|yźnat keľetében az a|ábbi szerve-
zeteket a következő célok mesvalósítása érdekében az alátbbi összesekkel támosassa:

Pár|yáłző neve, címe Pár|yázat cé|ja
Támogatási iisszeg

(F0

I

Budapest Kiilső-
Józsefváľosi Refoľmá-
tus Egyházkiizség
1089 Budapest,
Kőľis u. 13.

Idosek napj a rende nł ény en
közös étkezés, ajándék, előadók.
Gyermekek napja a refoľmáció hónapjában közös
étkezés, aj ándék, előadók.
Kráľoli Gáspár emlékút,

Ą9uaparkos kirándulás.
Epület-kaľbantartási munkák:
felú j ítás, tető., ai tó-ablak| avítás, gépészeti munkák

300.000,-

ebből:
200.000,-

működésľe,
100.000,-
felújításľa

2.

Budapest- Tisztviselő-
telepi Magyaľok Nagy.
asszonya Plébánia
1089 Budapest,
Bláthy ottőu.22'

A templom főbejárati kapujának öntöttvas betétrá-
csainak restauľálása.
Rozetta |egyźrtása
Zźlr, retesz restauráIása

Márton Áľon, Népeklgaza kiállításhoz és rendez-
vénysorozathoz kapcsolódó nyomdai munkák, ren-
dezvényhelyszínen installáció építése.
beszerzések, cateľing.

200.000,-

ebből:
150.000,-

fe|újításľa'
50.000,-

műktidésľe



3.

Magyaľoľszági Baptis-
taBgyhá.z- Nap utcai
Baptista gyülekezet
1068 Budapest,
Benczúr utca 31.

GytilekezetihelyiségźLta|akitźLsa,felújítása:
Falfelület bontása, új kialakítása.
Nyílászárók zománco zás a.

P arkettázás,j árófelület kialakítás a.

Radiátorok cseréj e, csőhá|őzat felúj ítasa

Concerto Armonico Budapest konceľtj ei bi'iféétke.
zés, fellépési díjak.

200.000,-

ebből:
150.000,-

felújításľa
50.000,-

mĺĺködésre

4.
Szent Rita P|ébánia
1081 Budapest,
Kun utca 5.

Pécsi kirándulás autóbusszal :

Temp lomi szentély felúj ítása: bontás, kőműves
munka. hőszigetelő lapok leľakása, acélháló elhe-
|y ezése, márványbuľko |at r agasztása.

200.000,-

ebből:
150.000,-

felújításľa'
50.000,-

műktidésľe

Fęlelős: polgármesteľ
Hataridő: f0I5. szeptembeľ 14.

2. felkéľi a polgármesteľt a 2015. évi 2. egyhází pá|yázaton nyeľtes személyek és jogi személyek
vonatkozásźlbanatámogatásiszerződésa|źitására,

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szęwezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosztály Humánkapcsolati
Iroda
A lakosság széles k<jrét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététel módjaľa: honlapon

Budapest, 2015. szeptember 11.

śę*k,..N=-J
alpo1gáľmester
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