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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x 
Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi -
Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testíiletnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A) „A Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók 
pályázati támogatásáról" szóló 7/2016. (111.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rende-
let) értelmében a Képviselő-testület minden évben a költségvetésben keretösszeget határoz 
meg, pályázati alapot hoz létre, amelyből a közhasznú tevékenységet folytató szervezetek, 
egyházak, sportegyesületek, nemzetiségi önkormányzatok, illetve tehetséges magánszemélyek 
tevékenysége, munkája támogatható. 

A 2018. évi pályázatok 2018. február l-jén kiírásra kerültek. A polgármester az Emberi Erő-
forrás Bizottság 3/2018. (1.31.) számú határozatában foglalt javaslat figyelembe vételével 
döntött a pályázati kiírásról és annak tartalmáról. 
A pályázatok beadási határideje 2018. március 2. volt. A 2018. évi felhívás alapján az egyházi 
pályázatra 15 kérelem és összesen 13.428.500,- Ft, a sport pályázatra 12 kérelem és összesen 
3.603.000,- Ft, a civil pályázatra 35 kérelem és összesen 27.908.600,- Ft, valamint a nemzeti-
ségi pályázatra 9 kérelem és összesen 7.966.400,- Ft összegű támogatási igény érkezett. A 
benvúitott pályázatok tartalmi és formai ellenőrzése megtörtént. Az Emberi Erőforrás Bizott-
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ság 27/2018. (III.28.) számú határozatában elfogadásra javasolta a polgármesternek a nem 
alapítványi pályázók tekintetében a támogatási összegeket, amely alapján és azzal megegye-
zően a polgármester 4781/2018. számon meghozta döntését. 

Az idei évre vonatkozóan a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésről szóló 46/2017. (XII. 
20.) önkormányzati rendeletben a nemzetiségi önkormányzatok programjainak támogatására 
5.807.000.- Ft-ot, az egyházak, egyházi közösségek tevékenységére 5 millió Ft-ot, sportolók, 
sportszervezetek tevékenységre 1 millió Ft-ot, illetve a civil szervezetek, alapítványok, művé-
szek támogatására 5 millió Ft-ot különített el. A pályázatok nagy száma miatt, a sport pályá-
zat kerete a polgármesteri kerete terhére további 900,0 e Ft-tal, a civil pályázat kerete a nem 
alapítványi pályázatok elbírálása során a polgármesteri kerete terhére 2.9 millió Ft-tal, az 
egyházak, egyházi közösségek kerete alpolgármesteri keret terhére 1.000,0 e Ft került meg-
emelésre, illetve jelen előterjesztés keretében az alapítványi pályázatok (civil és sport) támo-
gatása érdekében a polgármesteri keret terhére további 3,2 millió Ft-ot javasolok biztosítani. 

a.) A civil pályázat célja az egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése; szociális 
tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése); gyermekjóléti szolgáltatá-
sok és ellátások; köznevelés; kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység; művészeti 
tevékenység; sport, ifjúsági ügyek; esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység tá-
mogatása, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokra és a roma felzárkóztatást 
célzó kezdeményezésekre. Az elszámolható költségek típusai: 
a) programszervezési (programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, tábor-
szervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és 
orvosi ügyeleti díjat, 
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj; 
c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás; 
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása; 
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása; 
f) a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek; 
h) működéssel járó költségek; 
i) épület-felújítással járó költségek. 

A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás. A pályáza-
ti kiírás szerint az elbírálás során előnyben részesül az a Pályázó, amely állami, önkormányza-
ti támogatásban nem részesült, nincs szponzori szerződése és az önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a Pályázó, aki a pályázati célokban megfogalma-
zott feladatokhoz önrészt is biztosít. 

A 2018. évi civil pályázat keretében a következő táblázatban szereplő alapítványok a megje-
lölt célra és összegre nyújtottak be pályázatot (a pályázatok teljes terjedelmükben a Humán-
szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodáján megtekinthetőek). 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege (Ft) 

Önrész 
összege (Ft) 

1. Erkel Ferenc Vegyeskar 
Alapítvány 
(1088 Budapest, Szentki-
rályi u. 26.) 

Önálló, vendégművészek részvételével 
szervezett oratórikus est 2 alkalommal 
(Baja, Budapest). Utazás (45 fő): 
460.000,-, étkezés 80.000,-, szállás: 
126.000,-, zenekari honorárium 700.000,-
Összesen: 1.366.000,- Kért támogatás: 
621.000,- Önrész: 745.000,-

621.000,- Ft 
(működés 
621.000,-

Ft) 

745.000,- Ft 



Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege (Ft) 

Önrész 
összege (Ft) 

2. 

Török-Magyar Kultu-
rális, Információs és 
Művészeti Alapítvány 
(1094 Budapest, Ferenc 
tér 5.) 

3 rendezvény szervezése 50-60 fő részvé-
telével a józsefvárosi Kossuth Klubban. 
2018. május: Itthon vagy otthon, otthon 
vagy itthon? - Beszélgetés külföldi ma-
gyarokkal és itt élő törökökkel a költözés 
okairól. 2018. szept.: író-olvasó találkozó, 
egyeztetés alatt. 2018. november: Beveze-
tés a szúfi zene misztikus világába - zenés 
irodaimi est. Bérleti díj: 102.000,-, PR, 
marketing, kommunikáció: 30.000,-, ven-
déglátás: 100.000,-, megbízási díj: 
60.000,- Összesen: 292.000,- Kért támo-
gatás: 262.800,- Önrész: 29.200,-

262.800,- Ft 
(működés: 
262.800,-

Ft) 

29.200,- Ft 

3. 

Vasas Központi Könyv-
tár Alapítvány (1086 
Budapest, Magdolna utca 
5-7.) 

2018. évi író-olvasó és művészeti találko-
zók szervezése. (Halász Judit, Csukás 
István, Erdős Virág, Nóvák Ferenc, Szabó 
T. Anna, Dragomán György, Varró Dáni-
el, Grecsó Krisztián, Tóth Krisztina, 
Lackfi János) Tiszteletdíj: 750.000,-, mo-
derátor: 90.000,-, vendéglátás: 43.200,-, 
Áfa (tiszteietdíj+moderátor): 226.800,-
Összesen: 1.110.000,- Kért támogatás: 
550.000,- Önrész: 560.000,-

550.000,- Ft 
(működés: 
550.000,-

Ft) 

560.000 Ft 

4. 

Változó Világ Mozga-
lomért Közhasznú Ala-
pítvány (1083 Budapest, 
Práter utca 56.) 

2016-ban Magyarországon megszületett 
Apeva elnevezésű új versforma népszerű-
sítése Józsefváros közterein és közösségi 
tereiben bevonva a kerület intézményeit 
együttműködési megállapodások kereté-
ben. Programszervezés: 110.000,-, esz-
közbeszerzés: 60.000,-, kiadványok: 
94.000,-, működés: 120.000,- Összesen: 
384.000,- Kért támogatás: 240.000,-
Önrész: 144.000,-

240.000 Ft 
(működés: 
200.000 Ft, 
felhalmo-

zás: 40.000 
Ft) 

144.000 Ft 

5. 

Nem Adom Fel Alapít-
vány (1093 Budapest, 
Lónyay utca 3.) 

Híresek és józsefvárosiak címmel kávéhá-
zi beszélgetéssorozat 3 alkalom. Tervezett 
meghívottak Szulák Andrea, Jakupcsek 
Gabriella. Pilinszky János emlékest. Tisz-
teletdíj: 140.000,-, moderátor 120.000,-, 
Pilinszky est: 1 fő színész, 3 zenész 
200.000,-, technika 120.000,-, kommuni-
káció (újság, szórólap, plakát) 50.000,-, 
vendéglátás 180.000,- Összesen: 810.000,-
Kért támogatás: 720.000,- Önrész: 
90.000,-

720.000 Ft 
(működés: 
720.000 Ft) 

90.000 Ft 

6. 

Vasas Művészegyüttes 
Alapítvány (1086 Buda-
pest, Magdolna utca 5-7.) 

Az Alapítvány művészeti munkájának 
támogatása. Elektromos zongora beszerzé-
se: 400.000,-, 2 karvezető megbízási díja 
(6 hónap): 360.000,- Összesen: 760.000,-
Kért támogatás 600.000,- Önrész: 
160.000,-

600.000 Ft 
(működés: 
250.000 Ft, 
felhalmo-

zás: 
350.000 Ft) 

160.000 Ft 



Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege (Ft) 

Önrész 
összege (Ft) 

7. 

Jézus Társasága Alapít-
vány (1085 Budapest, 
Mária utca 25.) 

Nyári Gyökerek tábor szervezése. A tábor 
létszáma 60-65 fő, melyből 35 határontúli 
magyar táborozó gyermek és 25-30 szer-
vező kollégista, öregdiák. Utazás: 
158.400,-, szállítás: 200.000,-, étkezés: 
650.000,-, programok költsége: 195.000,-, 
anyagköltség: 50.000,- Összesen: 
1.253.400,- Kért támogatás: 993.400,-
Önrész: 260.000,-

993.400 Ft 
(működés: 
993.400 Ft) 260.000,- Ft 

8. 

Gláser Jakab Emlék-
alapítvány (1082 Buda-
pest, Práter utca 23.) 

"Detectivity" interaktív, multimédiás hely-
történeti nyomozójáték lebonyolítása VIII. 
kerületi iskolák részvételével. Anyagkölt-
ség, marketing: 150.000,-, sétavezetők 20 
osztály/40 csoport/40 alkalom 2 fő: 
500.000,-, adminisztrátor: 150.000,- Ösz-
szesen: 800.000,- Kért támogatás 
800.000,- Önrész: 500.000,-

800.000 Ft 
(működés: 
800.000 Ft) 500.000,- Ft 

9. 

Nékám Alapítvány 
(1085 Budapest Mária 
utca 41.) 

A Semmelweis Egyetem alapítványa 
"BőrŐrök" egészség-programsorozatának 
fejlesztése, népszerűsítése a VIII. kerületi 
diákok körében. Ajándéktárgyak: 
150.000,-, Wifi hálózat telepítés: 
100.000,-, információs fűzetek: 50.000,-, 
emléklap, fotófal, videó: 70.000,-, takarí-
tás: 40.000,- Összesen 410.000,- Kért 
támogatás: 410.000,- Önrész: 324.100,-

410.000 Ft 
(működés: 
310.000 Ft, 
felhalmo-

zás: 100.000 
Ft) 

324.100 Ft 

b.) Az egyházi pályázat célja, hogy a Józsefvárosban működő egyházak, egyházi szervezetek, 
alapítványok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervező, szociális ellá-
tó, kulturális programszervező, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek és iíjúsági 
feladatokról való gondoskodásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokra, 
az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekre és a roma felzárkóztatást célzó 
kezdeményezésekre, illetve kiemelten hozzájárul a kerületben található épületállomány felújí-
tásához. 

Az elszámolható költségek típusai: 
a) programszervezési (a programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, tábor-
szervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és 
orvosi ügyeleti díjat; 
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj; 
c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás; 
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása; 
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása; 
f) a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek; 
h) működéssel járó költségek; 
i) épület-felújítással járó költségek. 

A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás. A pályáza-
ti kiírás szerint az elbírálás során előnyben részesül az a Pályázó, amely állami, önkormányza-
ti támogatásban nem részesült, nincs szponzori szerződése és az önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a Pályázó, aki a pályázati célokban megfogalma-
zott feladatokhoz önrészt is biztosít. 
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A 2018. évi egyházi pályázat keretében a következő táblázatban szereplő alapítványok a meg-
jelölt célra és összegre nyújtottak be pályázatot, mely épület-felújítást is tartalmaz. 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege (Ft) 

Önrész 
összege 

(Ft) 
1. 

Szent József az időse-
kért Alapítvány (1082 
Budapest, Üllői út 40.) 

Élelmiszercsomagokra és kulturális prog-
ramokra /idős híveink számára havi rend-
szerességgel tartandó lelkiségi délelőtt, 
tízóraival egybekötve. (Program célja a 
mentális és lelki egészség megőrzése-ált. 
40 fő látogatja) I. élelmiszercsomagok 
osztására összesen: 250.000 Ft II. Kultu-
rális programok: színházlátogatás: 70.000 
Ft, kirándulás-zarándok út: 80.000 Ft 
Igényelt támogatás összesen: 400.000 Ft 

400.000 Ft 
(működés: 

400.000 Ft) 0 Ft 

2. 

Gláser Jakab Emlék-
alapítvány (1083 Buda-
pest, Práter utca 23.) 

Reggeli kiddusok (imák utáni közös étke-
zések) és az időnkénti péntek esti 
kiddusok támogatása. Résztvevők (szom-
bat 25-40 fő, időnkénti péntek: 35-40 fő) 
étkezésekkel kapcsolatos kiadások Össze-
sen: 1.200.000 Ft Ebből pályázaton igé-
nyelt: Dologi kiadások: szombat reggeli 
imák,és egyéb ünnepi rendezvények költ-
ségei: 400.000 Ft Felújítással kapcsolatos 
kiadások kb. 100.000 Ft /3 db több szár-
nyú ablak passzítása 20.000 Ft/darab, 
festésük: 5.000 Ft,üvegcsere:10.000 Ft, új 
vízvezető készítése, régi, kipergeti ablak 
gitt kiszedése, új felhordása: 25.000 Ft 
Igényelt támogatás összesen: 500.000 Ft 

500.000 Ft 
(működés: 
400.000 Ft, 
felhalmozás: 
100.000 Ft) 

800.000 Ft 

3. 

Jézus Társasága Alapít-
vány (1085 Budapest, 
Mária utca 25.) 

P. Jákob Raile jezsuita atya tiszteletére 
emlékkönyv kiadása I. olvasószerkesztő 
15.000 Ft, 11. tördelés 55.000 Ft,III. borí-
tótervezés: 40.000 Ft, IV. nyomdaköltség 
: 138.000 Ft ebből támogatási igény 
: 120.000 Ft önrész: 18.000 Ft, , V. fordítás 
költsége: 175.000 Ft ebből támogatási 
igény: 150.000 Ft, önrész: 25.000 Ft Ösz-
szes kiadás: 423.000 Ft ebből Iaénvelt 

380.000 Ft 
(működés: 
380000 Ft) 

43.000 Ft 

támogatás összesen: 380.000 Ft, saját 
forrás: 43.000 Ft 

c) A sport pályázat célja, hogy az Önkormányzat segítse a sportolni vágyó józsefvárosiakat, 
szélesítse a színvonalas sport programok kínálatát, tartalmas szabadidő-eltöltést kínáljon az 
érdeklődők számára, figyelmet fordítva az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékeny-
ségekre. Az elszámolható költségek típusai: 
a) programszervezési (programok költségei is: pl: étkeztetés), rendezvényszervezési, tábor-
szervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefliggő bírói és 
orvosi ügyeleti díjat; 
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj; x 

c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás; \ 
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása; 
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e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása; 
f) a máshova benyújtandó pályázati önrész; 
g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek; 
h) működéssel járó költségek; 
i) épület-felújítással járó költségek. 

A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás. A pályáza-
ti kiírás szerint az elbírálás során előnyben részesül az a Pályázó, amely állami, önkormányza-
ti támogatásban nem részesült, nincs szponzori szerződése és az önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a Pályázó, aki a pályázati célokban megfogalma-
zott feladatokhoz önrészt is biztosít. 

A 2018. évi sport pályázat keretében a következő táblázatban szereplő alapítvány a megjelölt 
célra és összegre nyújtott be pályázatot. 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Igényelt 

támogatás 
összege (Ft) 

Önrész 
összege (Ft) 

1. Losonci Alapítvány 
(1083 Budapest, Losonci 
tér 1.) 

Az iskola tanulóinak versenyekre való 
kijutásának (tömegközlekedési jegy) és a 
nevezési díjak támogatása) 
Igénvelt támogatás összesen:132.000 Ft 

132.000 Ft 
(működés: 
132.000 Ft) 

0 Ft 

B) Támogatási kérelemmel fordult Budapest Józsefvárosi Önkormányzathoz a Fazekas Mi-
hály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány (székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 
8.; adószám: 18156292-1-42, továbbiakban: Alapítvány) a Budapesti Fazekas Mihály Gyakor-
ló Általános iskola és Gimnázium vizuális kultúra és testnevelés tantárgy korszerű oktatásá-
hoz szükséges eszközök, valamint egy nagy fényerejű projektor beszerzésének támogatása 
érdekében. 
Az intézménnyel 128 józsefvárosi lakóhellyel rendelkező diák áll tanulói jogviszonyban, 
amely a gyermeklétszám 12%-át teszi ki. 

II. A beterjesztés indoka 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 
alapján az alapítványok támogatása a Képviselő-testület nem átruházható hatásköre. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A) Jelen előterjesztésben ismertetett indokok, tényállás alapján indokolt az alapítványok tá-
mogatására vonatkozó döntés meghozatala. 
A 2018. évi egyházi pályázat keretében nyújtott támogatás fedezete a 11107-01 működési cél 
és általános tartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék elői-
rányzaton biztosított 150,0 e Ft összegben. 
A 2018. évi civil és sport pályázat keretében nyújtott támogatások fedezetét javaslom a 
11107-01 működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék elői-
rányzatról 3.200,0 e Ft összegben biztosítani. 
A pályázat keretében nyújtott támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat. 

B) A döntés célja a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatása 
1.812.820,- Ft összegben a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázi-
um oktatási feladataihoz kapcsolódó eszközök beszerzésének érdekében. 



A támogatás fedezete a 11107-01 működési céltartalék Egry Attila alpolgármesteri saját keret 
előirányzaton 1.812.820,- Ft összegben áll rendelkezésre. A támogatás egyszeri jellegű, ön-
ként vállalt feladat. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 
alapján az alapítványok támogatása a Képviselő-testület nem átruházható hatásköre. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a 2018. évi civil pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő célok megva-
lósítása érdekében az alábbi összegekkel támogatja: 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatás ösz-
szege (Ft) 

1. Erkel Ferenc Vegyeskar 
Alapítvány 
(1088 Budapest, Szentki-
rályi u. 26.) 

Önálló, vendégművészek részvételével 
szervezésre kerülő oratórikus est 2 alka-
lommal (Baja, Budapest). 

500.000,- Ft 
(működés) 

2. 

Török-Magyar Kultu-
rális, Információs és 
Művészeti Alapítvány 
(1094 Budapest, Ferenc 
tér 5.) 

3 rendezvény szervezése 50-60 fő részvé-
telével a józsefvárosi Kossuth Klubban. 
2018. május: Itthon vagy otthon, otthon 
vagy itthon? - Beszélgetés külföldi ma-
gyarokkal és itt élő törökökkel a költözés 
okairól. 2018. szept.: író-olvasó találkozó, 
egyeztetés alatt. 2018. november: Beveze-
tés a szúfí zene misztikus világába - zenés 
irodalmi est. 

0,- Ft 

3. 
Vasas Központi Könyv-
tár Alapítvány (1086 
Budapest, Magdolna utca 
5-7.) 

2018. évi író-olvasó és művészeti találko-
zók szervezése. (Halász Judit, Csukás 
István, Erdős Virág, Nóvák Ferenc, Szabó 
T. Anna, Dragomán György, Varró Dáni-
el, Grecsó Krisztián, Tóth Krisztina, 
Lackfí János) 

300.000,- Ft 
(működés) 

4. 
Változó Világ Mozga-
lomért Közhasznú Ala-
pítvány (1083 Budapest, 
Práter utca 56.) 

2016-ban Magyarországon megszületett 
Apeva elnevezésű új versforma népszerű-
sítése Józsefváros közterein és közösségi 
tereiben bevonva a kerület intézményeit 
együttműködési megállapodások kereté-
ben. 

0,- Ft 

5. Nem Adom Fel Alapít-
vány (1093 Budapest, 
Lónyay utca 3.) 

Híresek és józsefvárosiak címmel kávéhá-
zi beszélgetéssorozat 3 alkalom. Tervezett 
meghívottak Szulák Andrea, Jakupcsek 
Gabriella. Pilinszky János emlékest. 

500.000,- Ft 
(működés) 

6. 
Vasas Művészegyüttes 
Alapítvány (1086 Buda-
pest, Magdolna utca 5-7.) 

Az Alapítvány művészeti munkájának 
támogatása. Elektromos zongora beszerzé-
se, 2 karvezető megbízási díja. 

400.000,- Ft 
(működés: 

90.000,- Ft, fel-
halmozás: 

310.000,- Ft) 
7. Jézus Társasága Alapít-

vány (1085 Budapest, 
Nyári Gyökerek tábor szervezése. A tábor 
létszáma 60-65 fő, melyből 35 határon túli 

900.000,- Ft 
(működés) 



Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatás ösz-
szege (Ft) 

Mária utca 25.) magyar táborozó gyermek és 25-30 szer-
vező kollégista, öregdiák. 

8. Gláser Jakab Emlék-
alapítvány (1082 Buda-
pest, Práter utca 23.) 

"Detectivity" interaktív, multimédiás hely-
történeti nyomzójáték lebonyolítása VIII. 
kerületi iskolák részvételével. 

400.000,- Ft 
(működés) 

9. Nékám Alapítvány 
(1085 Budapest, Mária 
utca 41.) 

A Semmelweis Egyetem alapítványa 
"BőrŐrök" egészség-programsorozatának 
fejlesztése, népszerűsítése a VIII. kerületi 
diákok körében. 

100.000,- Ft 
(működés) 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 03. 

2. a 2018. évi egyházi pályázat keretében az alábbi Alapítványt a következő célok megva-
lósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
támogatási ösz-

szeg 

1. Szent József az idősekért 
Alapítvány (1082 Buda-
pest, Üllői út 40.) 

Élelmiszercsomagok és kulturális progra-
mok támogatása 

150.000,- Ft 
(működés) 

2. Gláser Jakab Emlékala-
pítvány (1083 Budapest, 
Práter utca 23.) 

Reggeli imák, és egyéb ünnepi rendezvé-
nyek költségei, illetve felújítással kapcsola-
tos kiadások 

0,- Ft 

3. Jézus Társasága Alapít-
vány (1085 Budapest, 
Mária utca 25.) 

P. Jákob Raile jezsuita atya tiszteletére 
emlékkönyv kiadása 0," Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 03. 

3. a 2018. évi sport pályázat keretében az alábbi Alapítványt a következő célok megvalósí-
tása érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

Pályázó neve, címe Pályázat célja támogatási ösz-
szeg 

1. Losonci Alapítvány 
1083 Budapest, 
Losonci tér 1. 

Az iskola tanulóinak versenyekre való kiju-
tásának (tömegközlekedési jegy) és a neve-
zési díjak támogatása 

100.000,- Ft 
(működés) 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 03. 

4. a) a határozat 1. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím műkö-
dési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék - önként vállalt fe-
ladat - előirányzatáról 3.100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt 
feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 
2.790,0 e Ft-ot, és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirány-
zatára 310,0 e Ft-ot, 
b) a határozat 2. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím műkö-
dési cél és általános tartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltar-

8 



talék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 150,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 
cím - önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
előirányzatára. 
c) a határozat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím műkö-
dési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék - önként vállalt fe-
ladat - előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105- cím - önként vállalt 
feladat - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 03. 

5. Egry Attila alpolgármesteri kerete előirányzatának terhére támogatja a Fazekas Mihály 
Oktatási, Kulturális és Sport Alapítványt (székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 
8.; adószám: 18156292-1-42) 1.812.820,- Ft összegben a Budapesti Fazekas Mihály 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium oktatási feladataihoz kapcsolódó eszközök be-
szerzésének érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 03. 

6. a határozat 5. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési 
cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri keret - önként vállalt feladat 
- előirányzatáról 1.813,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat 
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Faze-
kas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány oktatási eszköz beszerzésének támo-
gatása címén. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 03. 

7. felkéri a polgármestert a határozat 1-3. és 5. pontja szerinti támogatási szerződések alá-
írására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 15. 

8. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a határo-
zatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály. 

Budapest, 2018. április 23. 

dr. Sára Botond 
alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

Egry Attila 
alpolgármester 

Mészár Erika 
aljegyző 




