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Városgazdálkodási és Pénzüryĺ Bizottság véleményezi tr
Embeľi Eľőforrás Bizottság véleményezi tr

Hatáĺ o zati j av as|at a bizottság' száÍnźff a:

A Varosgazdálkodási és PénztigyiBizottsáýaz Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képvi-
selő-testiiletnekaze|őteriesztésmeńźlrsyalását.

Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

,,A Józsefuĺĺrosban mfütidő oĺszervezódő kĺjzösségek, továbbá művészek és sportolókpźůyá-
zati tźlmogatźsźrőI,, sző|ő 712016. (III.03.) tinkormĺányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)
értelmében a Képviselő-testĹilet minden évben a költségvetésben kerettĺsszegethatźroz meg,
páIyazati alapot hoz |étte, amelyből a közhasznú tevékenységet folýató szervezetek, egyŁlá-
zak, spoľtegyesületek, nemzetiségi önkormanyzatok, illętve tehetséges magźnszemélyek tevé-
kenysége, munkáj a támogatható.

Azidei évre vonatkozőan a Képviselő-testiilet a20|6. évi ktiltségvetésről szőLő |120|6.(II.
04.) önkormźnyzati rendeletben a nemzetiségi önkoľmźnyzatok programjainak támogatására
5.807.000.- forintot, az egyhźzak, egyházĺ kĺizösségek tevékenységére 5 millió forintot, spoľ-
tolók, sportszervezetek tevékenységľe l millió forintot, illetve a civil szervezetek, a|apítvá-
nyok, miivészek tźtmogatásara s millio forintot külĺjnített el. ŕiR iii:,.,Il:T'ĺ'
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A20t6. évi páIyazatok20l6, maľcius 07. napjźn kiíľasľa kerültek. A polgáľmester az Emberi
Eľőfoľľás Bizottság 4512016. (III.07.) szźtmthatźtrozatźlban foglalt javaslat figyelembe vételé-
vel đöntött apáIyézati kiírásľól és annak tarta|mátőI. A kiíľásban aBizottság által javasolt 30
napos benyújtási hatĺáridő helyett 15 napos benyújtási hatríridő keľĹilt meghatáĺozásraakoráb-
bi évek pá|yazatitapasztaIatai a|apjźn, valamint az e|bírá|źtsihatéľrdó, atámogatási szerződés
megkötése és a megítéIttźLÍÍIogatźLs átutalási folyamatának optimalizá|źsa érdekében. ApáIyá-
zatok beadási hatáľideje 2016. maľcius 22. napja volt. A 2016. évi felhívás alapjan az egyl:rtu;i
páIyázatra 16 kérelem |0.500.672,- Ft, a sport páLyázatra |4 kéľelem 4.145.000'- Ft, a civil
pét|yázatra 24 kére|em 25.197.170,- Ft, valamint a nemzetiségi pá|yázatľa 10 kérelem
8.656.000,- Ft összegben megjelölt támogatási igény érkezett.

a.) A civil páIyazat céIja a szociális ellátásról, a kulturális programokľól, valamint az egészség-
ügyi, köznevelési, gyeľmek és ifiúsági feladatokľól való gondoskodás, közművelődési, tudo-
mányos, művészeti, a lakosság onszervezódő közösségeit éńntő tevékenységek támogatása,
külön<is tekintettel az idősekkel kapcsolatos proglamoL<ra, az esélyegyenlőségľe való törek-
vést segítő tevékenységekĺe és a ľoma fe|zźtrkőnatást cé|ző kezdeményezésekre. Pźůyéu;atot az
előbbi célokban megjel<ilt tevékenységekkel kapcsolatos pľogramok, tervek, események meg-
valósításaľa lehetett benyújtani. Az ęIszámolható költségek típusai :
a) programszervezési (programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, tábor-
szervezési, versenyszervezési kĺiltségek, ide éľtve a spoľhendezvénnyel összefüggő bírói és
oľvosi tigyeleti díjat,
b) utazási költség, szálláskĺilts ég, részv ételi díj ;
c) eszkdzb eszetzés, eszközfelújítás;
d) rendszeres testedzési, spoľtolási feltételek biztosítása;
e) kiadvrĺnyok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag e|őźl|ítása;
f) a máshova benyújtandő pá|yźuatí önľész;
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek;
h) mfüödéssel jrĺľó költségek;
i) épület-felújítással jĺíró kĺiltségek.

A támogatásra rendelkezésre álló kerętöSszeg 5 millió Ft, apá|yźnati kiírás keretében elnyer-
hető támogatás vissza nem térítendő tźĺmogatźts. A páIyźzati kiíľás szerint az ę|bírźiás során
előnyben részesül az a Pá|yázó, amely éů|aĺľri, ĺinkoľmanyzati támogatásban nem ľészesült,
nincs szponzori szęrződése és az ĺjnkormźnyzati felađatokhoz kapcsolódó tevékenységet foly-
tat, illetve az aPá|yźzó, aki apáIyázati célokban megfogalmazottfę|adatokhoz önĺészt is biz-
tosít.

A 2016, évi civil pá|yazat keľetében a következő táblźnatban szereplő alapítványok a megje-
lĺilt célľa és összegľe nyújtottak be páIyazatot (a pá|yázatok teljes terjedelmfüben a Humán-
szo|gáItatási Ü gyo sztály Humrĺnkapc so lati Iro dáj án me gtekinthető ek).

Pá.Jyáző neve, címe Pá.Jyázat célja
Igényelt

támogatás
iisszepe íFt)

Onľész
összege (Ft)

Erkel Feľenc
Vegyeskaľ Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirálvi u. 26.

V. Szinkópa Vegyeskaľi Találkozó szervezése (ét-
kezés 58.000,-). Oľatĺóľikus konceľt szeruezése (te-

rembérlet 150.000 Ft, tiszteletdíj 350.000 Ft, ebből
100.000,- önrész). Egyenľuha vaľľatása 40 fő részé.
ľe (150.000 Ft + 25.000 Ft önrész). Mobi| hangfal és
mikľofon beszeľzése (80.000 Ft + l0.000 Ft önrész).

Míĺködési

688.000
r35.000
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Páiyáző neve, címe Páiyánat cé|ja
Igényelt

támogatás
ässzege @t)

onľész
łisszege

(F0

2

Váltó-Sáv Alapítvány
1082 Budapest,
Üll0i ĺt 42.4/I.

A 2015.05.0I. _ 2016.04.30. között a Noruég Civil
Alap támogatásával Józsefváľosban megvalósult
Magdolna Klub: nőknet nőkéľt' NCTA-2015-
11070-B számú páiyá.z;at tevékenységének folyta-
tása. Céljuk a Magdolna Negyedben élő nők tá-
mogatása, tinbecsĺilésük' biztonságéľzetĺik' éľdek.
éľvényesítő képességĺik növe|ése képzéset szociá-
|is és jogĺ tanácsadás, mentoľi gondozás, ado.
mányosztás keľetében. 2015-ben 465 nő vette
igénybe szolgáltatĺsaĺkat. 2016.05.01. után az
Alapítvány tevékenysége nem ľészesül tiibb támo-
gatásban.
(8 hónap tekintetében pľogramvezető munkabére
960.000 Ft + 259.200 Ft adó, szakmai megvalósítók
munkabére l.920.000 Ft + 5l8.400 Ft adó, iľodabér-
let 656.000 Ft, rezsi 320.000 Ft, kommunikációs
költség 240'000 Ft, fenntartási és üzemeltetési anya-
gok 160.000 Ft, irodaszeľek 160.000 Ft' ebből ön-
rész:2.764.800 Ft)

Mĺĺködési

2.4f8.800
f .764.800

aJ

Józsefváľosi Zeneisko.
lai Alapítvány
1082 Budapest, Nap u.
JJ.

Zeneisko|ai ĺitőhangszeľek, cintányéľ vásárlása
(eszközbeszerzés 4 db cinĺínyét beszerzése 120.000
Ft + önľész)

Fe|halmozás

120.000
10.000

4

Kü|ső.Józsefuáľosi
Refoľmátus Diakóniai
AIapítvány
1089 Budapest,
Kőľis u. 13.

2016. szeptembeľ és decembeľ köztĺtt havonta egy
alkalommal (tisszesen 4 alkalommal) ingyenes
konceľt szeľvezése a Kĺi|ső.Józsefváľosi Refoľmá-
tus Templomban. (működési: útik<iltség 100.000 Ft'
hangszerszállítas 50.000 Ft, nyomdai munkák
150.000 Ft, hangľögzítés 400.000 Ft, kiadvány készí-
tése 600.000 Ft, szewezési költség 200.000 Ft'
Cantores Ecclesiae fellépési dija 4 alkalom 400.000
Ft' vendégművészek 4 alkalom 400.000 Ft, ebből
önrész 600.000 Ft' felhalmozós: eszközbeszerzés,
hansszerek 1.000.000 Ft)

Mííkiidési

1.700.000

Fe|halmozás

1.000.000

600.000

5

Jézus Táľsasága Ala-
pítvány
1085 Budapest,
IN.{áriau.25.

Gytikerek táboľ (2016. jútius 1. - jú|ius 9.) keľeté.
ben hatáľon túli magyar gyeľmekek táboroztatása
(étkezés, 60 fólľ nap/800 Ftlfolnap 384.000 Ft, uta-
zási költség 80.000 Ft, belépők 36.000 Ft + a tábor
további kiadásai azónrészból valósulnak meg)

Működésĺ

s00.000
2.000.000

6

Civilek az Unióban
Caľitas Koordinációs
Iľoda Alapítvány
2233 Ecser,
Rózsa u. 17.

,,Munlľát keľesnĺ tudni kell!', _hátrányos helyzetíĺ
munkanélkĺiliek elhelyezkedését támogatró pľog-
ľam Jĺózsefuáľosban 2016. ápľilis.oktĺóbeľ köziitt.
10 fős csopoľtok egy csoport képzése 2x5 óľás
képzéssel valósulna meg, heti 2 nap (bérleti díj
420.000 Ft. ebből önrész 100.000 Ft)

Működési

320.000
100.000



Páiyáző neve, címe Páilyánat cé|ja

b.) Az egyhźľ;i pá|yazat célja, hogy a Józsefuarosban mfü<jdő egyhézak, egyhźni szervezetek,
ďapítványoktźnnogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervező, szociális ellá-
tó, kulturális programszewező, valamint az egészségĹigyi, kĺjznevelési, gyermek és ifiúsági
feladatokról való gondoskodásukat, ktilönĺjs tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokľa,
az esé|yegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekľe és a ľoma fe|zárkőztatást cé|ző
kezdeményezésekľe, illetve kiemelten hozzájźlru| a keľületben található épületállomány felújĹ
tásźůloz.

Az elszámolható költségek típusai:
a) progľamszervezési (a programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, tábor-
szervezési, versenyszeľvezési kĺiltségek, ide éľtve a spoľtľendezvénnyel összefüggő bírói és
orvosi ügyeleti díjat;

Igényelt
támogatĺís

összege @t)

onľész
összege

(F0

ĺ
ď't/

Moravcsik A|apítvány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

PsychAľt24 mĺĺvészetĺ maľaton (helyszín: D(. keľ.
Tuzo|tő a.37-47. sE EoI9 és kiállítás (helyszín:
vlu. teľ. Üllőĺ űt 60-62. Aľt Bľut Galéľia)
(anyagköltség 870.000 Ft). Rekľeácĺós .Ąlkotĺítáboľ
Iroľányban 55 fő ľészéľe 2016 augusztusában
(szállásdíj 270'000 Ft, eszközbeszerzés 200.000 Ft'
megbízási díj 5 fő részére összesen 100.000 FĐ.
Patchwoľk klub Józsefuáľosban élő nyugdíjasok
és fogyatékka| élő személyek ľészére (anyagköltség
168.500 Ft, vanógép beszerzése 5 db 250.000 Ft). +

önrész

Működési

1.858.500
2.364.000

8

A Dekoľatőľ Szakma
Jövőjéért Alapítvány
1088 Budapest,
Vas u. 18.IV/8.

Az Alapítvány által béľelni kívánt (folyamatban
lévő béľleti kéľelem) helyiség (Ilorváth Mihály téľ
|6.12. a|betét) teljes kłiľű felújítása. (1.000.000 Ft)

Felhalmozás

400.000
948.672

9

Vasas Míĺvészegyiittes
Alapítvány
1085 Budapest,
Kófaragőu.12.

Az Alapítvány míĺkłidésének és szakmai pľogľam-
jainak támogatása. (felhalmozós.' eszközbeszerzés
koffataľtó állvány 20 db 160.000 Ft, kottataľtó lámpa
l5 db 52.500 Ft, dupla kottatartó lámpa 10 db 55.000
Ft, műkodési: karvezetői díjak 4 hónap 480.000 Ft,
rezsi költsések 600.000 Ft)

Műktidési

932.500,-

Felhalmozás

267.500

r47.500

l0

Nem Adom Fe| Alapít.
vány
1093 Budapest,
Lónyay u' 3.

2016. május végén a lloruáth Mihály téľen bemu-
tatkozna a ,,NemAdomFel'' Egyĺittes' mely alka-
lommal érzékenyítést is tartana az A|apítvány'
hogy minden koľosztály megismerhesse a séľĺilt
embeľek élethe|yzetét (hangosítás 190.000 Ft, szín-
pad 240.000 Ft, érzékenyítéshez pá|yák, vaklabirin-
tus, kerekes székes akadálypálya felépítése és szá|lĹ
tása 150.000 Ft, szóró ajándékok, lufi,jelvény 40.000
Ft) + önrészbo| zenekarok fellépési dija, szervezési
költsések. kommunikációs anvasok.

Mĺĺkiidési

620.000
53s.000

l1

Vasas Központi
Kiinyvtáľ Alapítvány
1086 Budapest,
Masdolna u. 5-7.

Eszkłizbeszeľzés (multifunkcionális nyomtató,
Scanner' fenymásoló 1 db 158.824 Ft) Felhalmozás

140.000
20.000

T2

A koľszeľű szülészetéľt
és nőgyőgyáłszatért
AIapítvány
1088 Budapest,
Baross u.27.

Eszktizbeszeľzés a Semmelweis Egyetem r. sz.
Szĺĺlészeti Klinika ľészéľe (számítógépek monitor-
ral, laptopok 800.000 Ft, nyomtatók 700.000 Ft)' Felhalmozás

1.500.000
0



b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;
c) eszközb eszerzés, eszktizfelúj ítás;
d) rendszeres testedzési, spoľtolási feltételek biztosítása;
e) kiadványok, elektronikus és íľott szakmai sajtóanyag e|oáI|ítása;
Í) a máshova benyrijtandő pá|yźnati önľész;
g) kĺińasznú tevékenységgel összefüggő költségek;
h) mfüödéssel jaľó ktiltségek;
i) épiilet-felújítással j aró koltségek.

A támogatásra ľendelkezésľe álló keretösszeg 5 millió Ft, apáIytuati kiírás keretében elnyer-
hető támogatás vissza nem térítendő tĺĺmogatás. A pá|yźnati kiíľás szerint az e|bírá|ás során
előnyben részesül az a PáIyźzó, amely állami, ĺlnkormiányzati tiĺrnogatásban nem részesült,
nincs szponzori szerzőđése és az önkormźnyzatí feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet foly-
tat, illetve az aPá|yazó, aki a páIyźzati célokban megfogalmazott feladatokhoz ĺinľészt is biz-
tosít.

A 2016. évi egyhazi pźiyánat keretében a következő tźhlźzatban szereplő aLapítvźny a megje-
lölt célra és összegľe nyújtott be pá|yźzatot, mely épiilet-felújítást is taĺtalmaz.

c) A sport pźiyázat célja, hogy az onkoľmźnyzat segítse a spoľtolni vágyő józsefuĺírosiakat,
szélesítse a színvoĺalas spoľt programok kíná|atát, taľtalmas szabadiďo-eltĺĺltést k'tná|jon az
érdeklődők szárnára, figyelmet fordíwa az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékeny.
ségekĺe. Az elszźlmolható költségek típusai:
a) programszervezési (programok kĺiltségei is: pl: étkeztetés), rendezvényszervezési, tábor-
szervezési, vęľsenyszervezési költségek, ide értve a spoľtrendenĺéĺlrrye| összefüggő bíľói és
orvosi ügyeleti díjat;
b) utazási költség, szálláskölts ég, tészvételi díj ;
c) eszközb eszerzés, eszközfelújítás;
d) ľendszeres testedzési, sportolási feltételek biĺosítása;
e) kiadványok, elektľonikus és írott szakmai sajtóanyag előá||ítása;
f) a máshova benýjtanďő pá|yźzati önĺész;
g) kĺizhasznú tevékenységgel összefiiggő költségek;
h) mfüödéssel jĺáľó költségek;
i) épület-felújítással jaró kĺiltségek.

ĺ
ilv/
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Páiyárző neve, címe Páiyázat cé|ja

Igényelt
támogatás

összege
íFt)

Onrész
łĺsszege

(Fr)

I

Jézus Táľsasága Alapít.
vány
1085 Budapest,
Mária ltca25'

Musica Sacľa Kóľus előadásának támo-
gatása, Budapesti Vonósok kamarazene-
kar közreműködői díj 200.000 Ft ł önrész
Jézus szíve Templom altemplomának
felújítása.
Víztelenítés, kőmúves munkák, festés,
szigetelés, az źramhźiőzat korszerusítése,
összköltsése 600.000 Ft + önľész

Műkiidési

800.000
100.000



A t{ĺÍnogatásra rendelkezésre álló kęretösszeg 1 millió Ft, apźiyźnati kiíľás kęľetében elnyer-
hető támogatas vissza nem téľítendő támogatás. A páIyźnati kiírás szerint az e|bírá|ás során
előnyben részesiil az a PáIyáuó, amely állami, önkoľmiĺnyzati tźtmogatásban nem részesült,
nincs szpoĺtzon szetződése és az ĺjnkoľmtnyzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet foly-
tat, illetve az aPźlyźzó, aki apźt|yźzati célokban megfogalmazott feladatokhoz önľészt isbiz.
tosít.

A2016. évi sport pźtlyázat keretében a következő táblázatban szereplő a|apíťvźny a megielölt
célra és összegľe nýjtott be páIyźzatot.

II. A beteľjesztés indoka

A rendelet 4.$ (6) bekezdése éľtelmében a beadási hatáľidőtől számitott 30 napon belĹil (elen
esetben 2016. ápľilis z|-ig) el kell bíľálni apźlyázatokat. A Magyaľországhe|yi önkoľmány-
zatairőI szóIő 2011. évi Cl)ooilx. tĺiľvény 42. s 4. pontja a|apjźn az a|apíwźnyok tĺĺmogatá-
sa a Képviselő-testĺilet nemátnlhźaható hatásköre. A nem a|apítvźny által benyújtottpźiyźr;ati
kérelmek tlímogatásaľőI azBmberi Erőfonás Bizottság javaslata a|apján a polglĺľmesteľ dĺjnt.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

Jelen előterjesztésben ismeľtetett indokok, tényállás alapján indokolt az a|apítváĺyok támoga-
tásźr a vonatkozó dönté s me ghozata|a.

Apá|yázati összegek a20|6. évi költségvetésľől sző|ő |120|6. (II. 04.) önkoľmźnyzati rende-
letben, a mfüĺjdési céltaľtalékon, 1l107-01 cím céltartalékain biĺosítottak, atźlmogatási ösz-
szegek átcsopoľtosítása indokolt a 11105 címľe, mely egyszeri kiadást jelent.

IV. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Józsefuarosban mfüödő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és spoľtolók pá|yá-
zatitźmogatásĺíról sző|ó 7120|6. (III.03.) szźlmű ĺinkormĺányzati rendelet 6. $ (1) bekezdése
a|apjan az egyes pá|yázati kérelmek tźlmogatásáról _ a közösségi célú alapítványi fonás át-
adása kivételével _ az Embeľi Erőfoľľás Bizottság javaslata a|apjźn a polgĺáľmesteľ dönt. A
Magyarországhe|yi ĺinkormanyzatairő| sző|ő 20ll. évi CDooilX. törvény 42. s 4. pontja
alapjźn az alapitrźnyok trámogatása a Képviselő-testÍilet nem átnlhźvhatő hatásköre.

Kéľemazalźbbihatźlrozati javaslatelfogadását.

//ĺ.t /?/4 /UĄ/6r

Páiyánó neve, címe Pár|y,ázat cé|ja

Igényelt
támogatás

összege
íF.t)

onľész
łisszege

(Ft)

I

Losonci Alapítvány
1083 Budapest,
Losoncitér 1.

Az iskola tanulĺíinak szabadidős veľse.
nyekľe va|ó e|jutása' veľsenyek nevezé-
seinek támogatása. (sakk nevezési díj
l5.000 Ft, sakk, röplabda, labdarugás
versenvek lltazási költsései 90.000 Ft)

Míĺktidési

105.000,-
0



H.łľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő.testiilet úgy dĺint, hogy

l. a 2076. évi 1. civil pźtlyázatkeretében az alábbi Alapífuányokat a ktjvetkező célok meg-
valósítása érdekében az alélbbi ĺisszegekkel tĺĺmogatj a:

Pń|yáző neve, címe Pár|yázat cé|ja támogatĺísi
fisszes

I

Eľkel Ferenc Vegyeskar
AIapítvány
1088 Budapest,
Szentkirályi u. 26.

V. Szinkópa Vegyeskaľi Találkozó szerryezése (étkezés
58.000'-). oľatóľikus konceľt szeľvezése (terembérlet
150.000 Ft, tiszteletdíj 350.000 Ft, ebből 100.000,- ön-
rész). Egyenľuha vaľľatása 40 Íő részére (150.000 Ft +
25.000 Ft önľész). Mobil hangťal és mikrofon beszerzé-
se (80.000 Ft + 10.000 Ft önľész).

200.000,- Fr
miĺködési támo-
gatás

f

VáItó.Sáv Alapítvány
1082 Budapest,
Ülloi ĺt 42.4/|.

A 2015.05.01. _2016.04.30. ktiztitt a Norvég Cĺvil Alap
támogatásával Józsefváľosban megvalósult Magdolna
Klub: nőknek, nőkéľt' NCTA.2015-11070-B számú
pá,Iyá.zat tevékenységének folytatása. Céljuk a Mag.
dolna Negyedben élő nők támogatása' tinbecsülésĺit
biztonságérzetĺik, éľdekéľvényesítő képességĺik ntivelé-
se képzések, szociá|is és jogĺ tanácsadás, mentoľi gon.
dozás, adományosztás keľetében. 2015.ben 465 nő vet-
te igénybe szolgáltatásaikat. 2016.05.01. után az Ala.
pítvány tevékenysége nem ľészesiĺl több támogatásban.
(8 hónap tekintetében programvezető munkabére 960.000
Ft + 259.f00 Ft adó' szakmai megvalósítók munkabéľe
l.920.000 Ft + 518.400 Ft adó, irodabérlet 656.000 Ft,
rezsi 320.000 FĹ kommunikációs kĺiltség 240.000 Ft'
fenntaľtási és iizemeltetési anyagok 160.000 Ft, irodasze-
ľek 160.000 Ft. ebből önrész: 2.764,800Ft\

0,- Ft

a
J

Józsefvárosi Zeneisko|ai
Alapítvány
1082 Budapest. Nap u. 33.

Zeneiskolai ütőhangszeľek, cintányéľ vásáľlása (esz-
közbeszerzés 4 db cintányér beszerzése 120.000 Ft + ön-
rész)

100.000,- Fr
felhalmozási
támosatás

4

Külső-Jĺízsefváľosi Re-
foľmátus Diakóniai A|a.
pítvány
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

2016. szeptembeľ és decembeľ ktiztitt havonta egy al.
kalommal (łisszesen 4 alkalommal) ingyenes konceľt
szelryezése a Kü|ső.Józsefuáľosi Református Temp-
lomban. (műIadés i: útiköltség 1 00.000 Ft, hangszer szźi|í.
tás 50.000 Ft, nyomdai munkák 150.000 Ft, hangľögzítés
400.000 Ft, kiadvány készítése 600.000 Ft, szeľvezési
költség 200.000 Ft, Cantoľes Ecclesiae fellépési dija 4
alkalom 400.000 Ft, vendégmtĺvészek 4 alkalom 400.000
Ft, ebből önrész 600.000 Ft, felhalmozás: eszközbeszer-
zés. hangszerek 1.000.000 Ft)

250.000,- Fr
ebből:

92.500,- Ft fel-
halmozási

157.500,- Ft
működési támo-

gatás

5

Jézus Társasága Alapít-
vány
1085 Budapest,
Máľjau.25.

Gyiikeľek táboľ Q016. július 1. - jűlius 9.) keľetében
határon trĺIi magyaľ gyeľmekek táboroztatása (étkezés,
60 fől8 ný800 Ftlfó/nap 384.000 Ft, utazási költség
80.000 Ft, belépők 36.000 Ft + a tábor további kiadásai az
ĺjnľészből valósulnak mes)

0,- Ft

6

Civilek zz Unióban
Caľitas Koordinációs
rľoda Alapítvány
2233 Ecser,
Rózsau.17.

,,Munkát keľesni tudni kell!,) _ hátrányos helyzetíĺ
munkanélküliek elhelyezkedését támogató pľogľam
Józsefváľosban 2016. ápľilis-októbeľ kiizött. 10 fős
csoportok egy csoport képzése 2x5 óľás képzésse| való.
sulna meg, heti 2 nap (bérleti díj 420.000 Ft, ebből ön-
rész 100.000 Ft)

0,- Ft

Üj/7v



7

Moľavcsik Alapítvány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

PsychAľt24 művészeti maľaton (helyszín: DĹ keľ.
Tűzo|tő u.37-47. sE EoK) és kĺállítás (helyszín: VIII.
keľ. Üllői űt 60-62. Aľt Brut Gatéľia) (anyagkoltség
870.000 Ft). Rekľeácĺós Alkotótáboľ Horányban 55 fő
ľészéľe 2016 augusztusában (szíllásdíj 270.000 Ft, esz-
közbeszerzés 200.000 Ft, megbizási díj 5 fó részére ĺĺssze-
sen 100.000 Ft). Patchwoľk klub Jĺízsefváľosban élő
nyugdíjasok és fogyatékkal élő személyek ľészéľe
(anyagköltség 168.500 Ft vaľrógép beszerzése 5 db
250.000 Ft). + önrész

200.000,- Fr
működési támo-

satás

8

A Dekoľatőľ Szakma
Jiivőjéért Alapítvány
1088 Budapest,
Vas u. 18.IV/8.

Az Alapítvány á|ta| béľelni kívánt (folyamatban lévő
béľleti kéľelem) helyiség (tloľváth Mihá|y tér 16.12.

albetét) teljes kiiľű fe|újítása. (1.000.000 FĐ 0r- Ft

9

Vasas Miĺvészegyůittes
Alapítvány
1085 Budapest,
Kőfaragó u. 12.

Az Atapítvány műktidésének és szakmaĺ pľogľamjai.
nak támogatrĹsa. (felhalmozós; eszkcizbeszerzés kottataľ-
tő áł||vźny 20 db 160.000 Ft, kottatartó lámpa 15 db
52.500 Ft, dupla kottatartó lámpa 10 db 55.000 Ft, műkö-
dési: karvezetői díjak 4 hónap 480.000 Ft, rezsi költségek
600'000 FĐ

400.000,- Ft
ebből:

88.000,- Ft fel-
halmozási

312.000,- Ft
miĺködési tĺĺmo-

satás

l0

Nem Adom Fel A|apít.
vány
1093 Budapest,
Lónyay u.3.

2016. május végén a Horváth Mihály téľen bemutat-
kozna a ,,NemAdomFel'' Együttes, mely a|kalommal
érzékenyítést is taľtana az Llapítvány, hogy minden
koľosztály megismeľhesse a séľült embeľek élethelyze.
tét (hangosítlás 190.000 Ft, színpad 240.000 Ft, érzékenyí-
téshez pá|yák, vaklabirintus, kerekes székes akadźiypá|ya
felépítése és szállítasa 150.000 Ft, szóró ajándékok' lufi,
jelvény 40'000 Ft) + 6p6.zbő| zenekarok fellépési díja'
szerv ezési költsések. kommunikációs anyagok.

200.000,- tr'r

miĺkĺjdési támo-
gatás

ll

Vasas Ktizponti
Kiinyvtáľ Alapítvány
1086 Budapest,
Masdolna u.5-7.

Eszkłizbeszeľzés (multifunkcionális nyomtató' scanner'
fénymásoló 1 db 158.824 FĐ 100.000,- Fr

felhalmozási
támogatás

t2

A koľszeľĺĺ sziĺlészetért
és nőgyőgyńszatért
.Ą|apítvány
1088 Budapest,
Baross u.27.

Eszkiizbeszerzés a Semmelweis Egyetem I. sz. Szülé-
szeti Klinika részéľe (szźmitőgépek monitorral, laptopok
800.000 Ft, nyomtatók 700.000 Ft).

1.500.000,-
felhalmozási
támogatás

Felelős : polgiĺrmester
Hataridő: 2016. április 7.

2. a20I6. évi 1. egyhźzi páIyźnat keretében az alźtbbi Alapítvaný a következő célok meg-
valósítása éľdekében az alábbi cisszeggel tźtmogatja:

Felelős : polgríľmester
Hatáĺĺđő: 201-6. ápi|is 7 . Aĺ

Pá|yáző neve, címe Páiyánat cé|ja
támogatási

tisszeg

I

Jézus Táľsasága Ala-
pítvány
1085 Budapest,
Mźriautca25.

Musica Sacľa Kóľus előadásának támogatása, Buda-
pesti Vonósok kamarazenekar közreműködői díj 200.000
Ft ł önľész, Jézus szíve Templom altemplomának fel-
rlij ítása : víztelenítés, kőműves munkák, festés, szigetelés,
az źramhá|őzatkorszerasítése, összköltsége 600.000 Ft +
önrész

400.000,- Fr
működési támo-

gatźs



Páiyáző neve, címe Páilyánat cé|ja
támogatási

fisszeg

I

Losonci Alapítvány
1083 Budapest,
Losonci tér 1.

Az iskola tanulóinak szabadidős veľsenyekľe való
eljutása, versenyek nevezéseinek tĺímogatása. (sakk
nevezési díj 15.000 Ft' sakk' röplabda, labdarúgás verse-
nyek utazási költséeei 90.000 Ft)

50.000,- Ft
működési támo-

gatás

3. a20|6, évi l. sportpźtlyźnat keľetében az a|ábbi Alapítvrĺný a következő célok megvaló-
sítása éľdekében az a|ábbí összeggel tźlmogatja:

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. ápľilis 7.

4. a) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon belül az
egyhźnak, egyhźzí kĺizösségek tiĺmogatása mfüöđési céltaľtalék _ önként vá||a|t feladat _
eloirźnyzatáÍól 400,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1105- cím _ cjnként vźilalt feladat -
kiadás mfü ödé si célú támo gatás államh źztartáson kívülre e|őir źny zatáĺ a.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon beltil a
civil szervezetek, alapítvĺányok támogatása céltaľtalék - ĺjnként vállalt feladat _ előiľany-
zatćttő| 2.950,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1105 cím - tinként vállalt feladat _ kiadás
mfüödési célú trĺmogatások á|Ianháztartáson kívülre előirźnyzatfua I.069,5 e Ft-ot, és a
fe|ha|mozási célú támogatásokáIlafiháztartáson kívĹilre eloirźnyzatláľa 1.880'5 e Ft-ot.
c) az Önkormźnyzat kiadás 11107-0l cím miĺködési cél és általános taľtalékon belül a
spoľtolók, sportszervezętek támogatása mfü<idési céltartalék _ önként vállalt feladat _
e|ofuźnyzataľól 50,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105. cím _ önként vállalt feladat -
kiadás mfüödési célú támogatás államháztartáson kívülre e|őirźnyzatfua.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: 20|6. április 7.

5. fęlkéri a polgáľmestert a határozat 1-3. pontja szeľinti támogatási szerzodések a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201'6. április 7.

6. felkéľi a polgáľmestert, hogy a költségvetési ľendelet ktjvetkező módosításánáI ahatáro-
zatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźndo:aköltségvetési rendelet következő módosítása

A döntés végľehajtását végző
Ügyosztály.

Budapest, 20|6. március 30.

szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénziigyi

Törvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimĺín Edina

jegyző
ízáýbő!ł,
- {- \U-l 'ą.ĺ.é: ..:(--}:"t.

dľ. Mészĺáľ Eľika
a|jegyző


