
Előterjesztés 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

   

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Dan5k Ildikó alpolgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2020.  július  16. sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a  Budapest  Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség és a Menhely 
Alapítvány támogatására 
A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség 
szükséges. . 
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CZUICICERNÉ  DR. PINTÉR ERZSÉBET 
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Költségvetési is Pénzügyi Bizottság véleményezi X 
Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  is Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi - 
Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi Bizottság véleményezi X 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási is Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi • - 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi _ _ 
Kerületfejlesztési, Környezet- is Klímavédelmi Bizottság véleményezi 

Határozati javas  hi  t a 111zottság számára: . 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

megtárgyalását. 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság M a 
javasolja a Képviseli-testületnek az előterjesztés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás is a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A)  Támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz a  Budapest  Külső-Józsefvárosi 
Református Egyházközség (székhely:  1089 Budapest,  Kőris  u. 13.;  adószám:  19818094-1-42; 
képviseli: Kovács Dávid  Emil  lelkipásztor  es  Károly Imre gondnok) (továbbiakban: 
Emiházközség). 
Az Egyházközség belső egyházi építési pályázaton indult, melynek összköltségvetése  18 
millió  Ft (15  millió egyházi támogatás,  3  millió önrész).  A  pályázatból elkiszülhet a templom 
két oldalhajó mennyezete, továbbá a templom tetőzete (napelemek elhelyeztésével), valamint a 
templom felújításának második üteme. 

Az Egyházközség  3  millió  Ft  támogatást kér a pályázati önrész biztosítása érdekében. 
A  támogatási kérelem jelen előterjesztés  1.  számú mellékletét képezi. 
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B) A  Menhely Alapítvány (székhely:  1082 Budapest,  Vajdahunyad utca  3.;  adószám: 
19013213-1-42;  képviseli: Győri  Peter  elnök) 1989-ben jött létre Budapesten, a fedél nélküli, 
hajléktalan, otthontalan emberek helyzetének megváltoztatása érdekében. Az országban 
elsőként,  1994  januárjában nyitotta meg  Budapest  VIII. kerületében; a Práter  u. 29/b.  szám 
alatt önállóan működő nappali melegedőjét, ahol működési engedélye szer1nt120 fö részére 
biztosíthatja a szolgáltatást.  A  Menhely Alapítvány az utcai szociális munka és a nappali 
ellátás hajléktalanok részére nyújtott feladat ellátását térítésmentesen biztosítja  Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat részére. 

Józsefvárosban az önkormányzat kötelező feladat ellátásán túlmenően kiemelt figyelmet 
szükséges fordítani a II. János Pál pápa téren kialakult helyzet kezelésére, melyhez 
nagymértékben járul hozzá a kerületben található hajléktalan ellátó intézmények 
koncentrálódása. Önkormányzatunk kiemelten fontos feladatának tekinti a szociálisan 
rászorult személyek megsegítését, egyúttal a kerület közterületeinek rendjét is. Az utcai 
szociális .munka megerősítése többlet feladattal jár a Menhely Alapítvány számára, ezért 
javasoljuk a téren zajló utcai szociális munka többlet feladat pénzügyi fedezetét 
3.000.000,- Ft  összegben támogatás keretében biztosítani. 
A  támogatási kérelem jelen előterjesztés  2.  számú mellékletét képezi. 

II.  A  beterjesztés indoka 
A Budapest  Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség és a Menhely Alapítvány 
támogatása érdekében szükséges, hogy a döntéshozó meghozza a döntését. 

III.  A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A) A  döntés célja a  Budapest  Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása 
3.000.000,- Ft  összegben egyházi belső pályázat önrészének biztosításához templom felújítás 
céljából. 
A  támogatás fedezetét javaslom a  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül az 
általános tartalék terhére biztosítani:  A  támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat. 
B) A  döntés célja a Menhely Alapítvány támogatása  3.000.000,- Ft  összegben a  Budapest 
VIII. kerület II. János Pál pápa téren történő többlet feladattal járó, megerősített utcai szociális 
munka megszervezése céljából. 
A  támogatás fedezetét javaslom a  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül az 
általános tartalék terhére biztosítani.  A  támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXX1X. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  10.  §  (2)  bekezdésében,  23.  §  (5)  bekezdés  12. 
és  13.  pontjában és a  41.  §  (3)  bekezdésben foglaltakon alapul. 
Az Mötv.  42.  §  4.  pontja alapján az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-testület 
nem átruházható hatásköre. 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (Xl.  06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság figyelemmel kíséri tárgyi ügyet. 
Az SzMSz  7.  melléklet  3.4.8.  pontja alapján a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
figyelemmel kíséri tárgyi ügyet. 

Az SzMSz  6.  melléklet  6.  pontja alapján minősített szavazattöbbséget igényel a határozat 
elfogadása. 



Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek:  
I. számú melléklet:  Budapest  Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatási 

kérelme 
2.  számú melléklet: Menhely Alapítvány támogatási kérelme 

1.  HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület 
.../2020.  (VII.  16.)  számú határozata 

Budapest  Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I. támogatja a  Budapest  Külső-Józsefvárosi Református Egyházközséget (székhely:  1089 
Budapest,  Köris  u. 13.;  adószám:  19818094-1-42;  képviseli: Kovács Dávid  Emil 
lelkipásztor és Károly  Imre  gondnok)  3.000.000,- Ft  összegben egyházi belső pályázat 
önrészének biztosításához templom felújítás céljából. 

2. a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt az önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési  eel 
és általános tartalék"cím — kötelező feladat - azon belül az általános tartalék előirányzatáról 
3.000;0  ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás  „11 105  Tagsági díjak és támogatások"  elm  kiadási 
— önként vállalt feladat — egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
előirányzatára a  Budapest  Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség templom 
felújításának támogatása címén. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

4. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti támogatási szerződés elkészítésére és 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1-2.  pont esetében:  2020.  júlitis  16., 
3.  pont esetében: a költségvetés következő módosítása, 
4.  pont esetében:  2020.  július  31. 

A  döntés végrehajtásit végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési ügyosztály 



2.  HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület 
.../2020.  (VII.  16.)  számú határozata 

a Menhely Alapítvány támogatásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Cinkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I. támogatja a Menhely Alapítványt (székhely:  1082 Budapest,  Vajdahunyad utca  3.; 
adószám:  19013213-1-42;  képviseli: Győri Péter elnök)  3.000.000,- Ft  összegben a 
Budapest  VIII. kerület II. János Pál pápa téren történő többlet feladattal járó, megerősített 
utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása céljából. 

2. a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt az önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési cél 
és általános tartalék"cim  7  kötelező feladat -  Egon  belül az általános tartalék előirányzatáról 
3.000,0  ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás „I  1105  Tagsági díjak  es  támogatások" cím kiadási 
— önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
előirányzatára a Menhely Alapítvány megerősített szociális munka támogatása címén. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

4. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti támogatási szerződés elkészítésére és 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1-2.  pont esetében:  2020.  július  16., 
3.pont esetében: a költségvetés következő módosítása, 
4. pont esetében:  2020.  július  31. 

A  döntés végrehajtásit végző szervezeti egysig: Humánszolgáltatási ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály 

Budapest, 2020.  július  7. 

Pikó Andris Szili-Darók Ildikó 
polgármester alpolgármester 

Tö nyességi ellenőrzés: 

Czuldcemé dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

( 
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KÜLSŐ —JÓZSEFVÁROSI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

Tisztelt Pikó András Polgármester Úr! 

Az egyházközségünk pályázna az Egyházi építési pályázaton, melyhez az önrészt  (20%) 
biztosítani kell. 

15  millió Ft-ra szeretném a pályázatot benyújtani, melyhez  3  millió  Ft  önrészt kell bizfosítani, 
ami nem áll rendelkezésre. 

Ebben kérem az önkonnányzat támogatását, hogy a  3  millió Ft-os önrészt biztosítsa. 

Ebből a  18  millió Ft-bél készülne cl a templom két oldalhajójának mennyezete, továbbá a 
templom tetőzete és a napelemek elhelyezése, vglamint a templom felújításának második 
üteme. 

A  pályázat szük határideje miatt a Polgármester Úr mihamarabbi válaszát várom. 

Köszönettel: 

Budapest, 2020. 05. 18. 
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Kovács Dávid lelkipásztor 

1089-Budapest, Orb  utca  13. 
írnél: kulsojozsefvaros@gmalcom 

adószám:  19818094-1-42 

telefon:  +3630/491-8479 
www.kulsojozsetvaros.hu 

Bank:  0TP-11784009-22230528 



HAJLÉKTALAN GONDOZÁSI KÖZPONT 

MENHELY ALAPÍTVÁNY 

Chit  Szili-Daróki Ildikó alpolgármester részére 
1082 Budapest  Baross  u. 63-67 

Tárgy: Támogatás iránti kérelem 

Mindenkinek legyen otthona! 

Tisztelt Alpolgármester Asszonyl 

421,14t hake 14ei  

Aknai Zoltán a'Menhely Alapítvány igazgatója támogatási körelemmel fordulok Önhöz, hogy a Józsefvárosi 
Önkormányzat támogatásával segítse aVAlapítvány hajléktalan emberek ellátása érdekében végzett 
munkáját. 

A  Menhely Alapitvány  1994-óta működteti nappali melegedöjät a  1082 Budapest,  Práter utca  29./b.  szám 
alatt Az Önkormányzattal folyamatosan kerestük az együttműködés lehetóségeit 2010-ben ellátási 
szerzódást kötöttünk, a kötelező ellátási feladatra, valamint részt vettünk a Magdolna Programban is.  2000-
óta szervezetünk végzi az utcai szociális munka szolgáltatást is a kerületben. 

A 2020.  tavaszán fellépő járvány mindannyiunk számára komoly próbatétel volt, a hajléktalanellátásban 
dolgozó szervezetek fokozott figyelemmel alakították ki azokat az intézkedéseket, melyekkel a lehető 
legnagyobb biztonságban vészelhették át mind a fedél nélkül élő emberek, mind a dolgozók e nehéz 
időszakot. Mindezek a bevételek csökkenésével, viszont a kiadások emelkedésével jártak.  As  azt még nem 
tudjuk hogyan alakul majd  2020.  második féléve. Mindezek miatt kérjük a Menhely AlaplNány hajléktalan 
emberek számára, a kerületben nyújtott szolgálttásait tevékenységeit  3 000 000  Ft-tal támogatni 
szíveskedjenek. 

Budapest, 2020. júlitis 7. 

TeliFax.+36  1 266 1901  Levelezés.  1082 Budapest, Baron  utca  47.  * altnalzaltan@merthely.hu" W11/144ntenhely.1 
Széldiely:  1082 Budapest  Vajdahuayad utca 3.*Nyilvant.szátn: 64585 it sz.  966.  sorsz. (F6varosi Torvenyszeic) 
Bankszámlaszám :ING  13700016-01950018  Adászcim:19013213-1-42 * wwwfacebookastn/menhely hu 
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