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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Képviselő-testület 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás  es  a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért alapító okirat alapján tevékenységéről évente 
beszámol a Képviselő-testületnek. 

1. A  közalapítvány  2020.  évben az alapító okiratban meghatározott feladatokat látta  et 
A  Közalapítvány —alapító által meghatározott— célja, feladatai: 
A  józsefvárosi oktatási, nevelési, szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények 
felújításának, korszerűsítésének, új intézmények létrehozásának, felszerelésének elősegítése. 
A  korszerű oktatás  es  nevelés támogatása különös tekintettel: 
• Az idegen nyelv tanítás fejlesztésére, támogatására. 
• Az esztétikai nevelés támogatására (művészeti körök, szakkörök). 
• A  környezetvédelmi szemléletmód kialakítására. 
• Az egészséges életmódra nevelés ösztönzésére. 
• A  szociálisan hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges diákok támogatására, az oktatásban 
résztvevők élet- és munkakörülményeinek javítására. 
• A  kreativitásra nevelésre. 
• Alternatív és kísérleti programok támogatására. 
Józsefváros színházi ellátottságának javítása, a józsefvárosi fiatalok színházra nevelése, a nemzetiségi 
kultúrák terjesztése. 



Józsefváros egészségügyi alapellátása szakmai fejlesztésének elősegítése, különös tekintettel az 
egészségügyi dolgozók továbbképzésére, az egészségügyi intézmények orvosi szakmai fejlesztésére. 
A  nagycsaládosok támogatása. 
A  kerületi szociális és egészségügyi ellátás tárgyi és személyi vonatkozásainak támogatása, különös 
tekintettel a kisnyugdíjasokra. 
Az Alapító Okiratban meghatározott célok alapján folytattuk tevékenységünket  2020.  évben is, melyet 
elsődlegesen az alapító pénzbeli támogatása tett lehetővé. 

2. 
Alapítói támogatások  2020.  évben: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a  94/2020. (11.28.) 
számú határozata alapján  2020.  évben  4.000.000,- Ft,  azaz négymillió forint működési és  2.000.000,-
Ft,  azaz kettőmillió forint felhalmozási célú támogatást nyújtott a Közalapítvány részére. 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
polgármester a  372/2020.  (XI.20) számú határozata alapján  2020.  évben további  4.000.000,- Ft,  azaz 
négymillió forint működési célú támogatást nyújtott a Közalapítvány részére. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a kuratórium szöveges beszámolója. 

A  fentiekre tekintettel javaslom a Karácsony Sándor Közalapítvány  2020.  évi beszámolójának 
elfogadását. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  beszámoló elfogadásához a Képviselő-testület döntése szükséges. 

III.  A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, hogy a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért  2020.  évi beszámolóját a 
képviselő testület elfogadja. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Karácsony Sándor közalapítvány Alapító okiratának  XI.  pontja alapján tevékenységéről minden 
évben beszámol a Képviselő testületnek. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Egyéb anyagi jogszabályok. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet:  A  Karácsony Sándor Közalapítvány  2020.  évi beszámolója 
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kó  András  s.k. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  ..../2021.  (.....) számú 
határozata 

a Karácsony Sándor Közalapítvány Józsefvárosért  2020.  évi beszámolójának elfogadásáról 

A  képviselő testül úgy dönt, hogy a Karácsony Sándor Közalapítvány Józsefvárosért  2020.  évi 
beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi Iroda 

Budapest, 2021.  május  25. 
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KARÁCSONY SÁNDOR 
KÖZALAPÍTVÁNY  A  JÓZSEFVÁROSÉRT 

KURATÓRIUMA 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67 
v.lairacsonvsandorkozalapiivaily.hit  

karacsonvsanclorkozalapitvanv(ajois(fraros.hu 

Ikt. szám: KSKJ/1/2021. 

Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért 
2020.  évi szöveges beszámolója 

A  beszámoló időszaka: 2020.01.01.-től  2020.12.31-ig 
A  Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért  2020.  évben az alapító okiratban 
meghatározott feladatokat látta el. 

A  Közalapítvány —alapító által meghatározott— alja, feladata 
A  józsefvárosi oktatási, nevelési, szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények 
felújításának, korszerűsítésének, új intézmények létrehozásának, felszerelésének elősegítése. 
A  korszerű oktatás és nevelés támogatása különös tekintettel: 

• Az idegen nyelv tanítás fejlesztésére, támogatására. 
• Az esztétikai nevelés támogatására (művészeti körök, szakkörök). 
• A  környezetvédelmi szemléletmód kialakítására. 
• Az egészséges életmódra nevelés ösztönzésére. 
• A  szociálisan hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges diákok támogatására, az 

oktatásban résztvevők élet-és munkakörülményeinek javítására. 
• A  kreativitásra nevelésre. 
• Alternatív és kísérleti programok támogatására. 

Józsefváros színházi ellátottságának javítása, a józsefvárosi fiatalok színházra nevelése, a 
nemzetiségi kultúrák terjesztése. 

Józsefváros egészségügyi alapellátása szakmai fejlesztésének elősegítése, különös tekintettel az 
egészségügyi dolgozók továbbképzésére, az egészségügyi intézmények orvosi szakmai 
fejlesztésére. 

A  nagycsaládosok támogatása. 

A  kerületi szociális és egészségügyi ellátás tárgyi és személyi vonatkozásainak támogatása, 
különös tekintettel a kisnyugdíjasokra. 

Az AlaPító Okiratban meghatározott célok alapján folytattuk tevékenységünket  2020.  évben is, 
melyet elsődlegesen az alapító pénzbeli támogatása tett lehetővé. 



Felhalmozási cél Működési cél 

8 000 897 Ft 2 000 000 Ft 

Alapítói támogatások  2020.  évben: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a  94/2020. (11.28.) 
számú határozata alapján  2020.  évben  4.000.000,- Ft,  azaz négymillió forint működési és  2.000.000,-
Ft,  azaz kettőmillió forint felhalmozási célú támogatást nyújtott a Közalapítvány részére. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
polgármester a  372/2020.  (Xl.20) számú határozata alapján  2020.  évben további  4.000.000,- Ft,  azaz 
négymillió forint működési célú támogatást nyújtott a Közalapítvány részére. 

 

Felhalmozási  eel Működési cél 

94/2020. (11.28.) 2.000.000 Ft 4.000.000 Ft 

372/2020.  (XI.20) 

 

4.000.000 Ft 

 

Összesen 

10.000.000 Ft 

A  Közalapítvány az Önkormányzat támogatasät az alábbiak szerint használta fel. 

Kifizetés jogcíme összege összege  Ft 

tiszteletdíj 3 250 000 Ft 

adminisztrátori tevékenység 

 

540 000 Ft 

honlap tárhely költség (domain) 

 

8 128 Ft 

szociális hozzájárulási adó 

 

427 000 Ft 

könyvelés, bérszámfejtés 

 

375 000 Ft 

könyvvizsgáló 

 

350 000 Ft 

bankköltség 

 

64 011 Ft 

pályázati támogatás 4 986 758 Ft 

mindösszesen 10 000 897 Ft 

fel nem használt, visszautalandó 

 

0 Ft 
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A  Közalapítvány vagyona 
Induló vagyonként az Önkormányzat befizetett  2.070.000  Ft-ot, azaz kettőmillió-hetvenezer 
forintot a közalapítvány bankszámlájára. Ebből jelenleg a lekötött rész (az összeg  56  %-a) 
1.158.613 Ft. A  további pénzeszköz a kuratóriumunk felkérése előtti időszakban felhasználásra 
került. 

A  Közalapítvány vagyonát képezik továbbá 
• adományok és támogatások, 

az alapítványi vagyon gazdasági befektetéséből származó bevétel, 
• a Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel, 
• költségvetési támogatás. 

2020.  évben a Közalapítvány nem tudott pénzeszközt befogadni, mivel a közhasznúsági 
feltételeknek még nem feleltünk meg. 

A  Közalapítvány működése 
A  kuratórium az év során  7  hivatalos ülést tartott, ezeken az üléseken felül a tagjai folyamatosan 
kapcsolatban voltak egymással, rendszeresen konzultáltak, a vírus-veszélyhelyzetre tekintettel 
ZOOM, TEAMS  felületen.  A  tervező, előkészítő munkát, a szakmai dokumentumok 
elkészítését, a közzétételi feladatokat, a bankkal kapcsolatos feladatokat a kuratórium tagjai 
végezték. 

A  Közalapítványt a három kuratóriumi tag közül ketten (bármely két tag), együttesen 
képviselik, mely vonatkozik a Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre is. 

A  kuratórium munkáját  2020.  szeptember hónapjáig egy adminisztrátor segítette, aki 
kapcsolatot tartott a pályázókkal, könyvelővel, könyvvizsgálóval, vezette a nyilvántartásokat, 
jegyzőkönyvet, előkészítette a beszerzési eljárásokat, ajánlatkéréseket, szerződéseket, 
elszámolásokat.  A  szerződés megszűnését követően ezeket a feladatokat is a kuratóriumi tagok 
látták el. 

A  közalapítvány —alapító okiratának megfelelően— cél szerinti támogatást pályázati eljárás 
keretében nyújtott. 

Az év során folyamatosan működött a Közalapítvány honlapja Józsefváros honlapjához is 
csatlakozva.  A  honlapon megjelentettük a pályázatokat, a határozatokat. 

Nehézséget okozott a rendelkezésünkre álló forrás nagyságának is időbeliségének 
bizonytalansága, illetve az, hogy az alapító okirat alapján a Közalapítvány csak pályázati úton 
nyújthat támogatást. 

2020.  évben az  1  %-os felajánlást ismételten megkaptuk. 
Külső segítséget a könyvelő és könyvvizsgáló folyamatos jelenléte jelentett. 

A  Közalapítvány által nyújtott pályázati támogatások 
2020.  évben a kuratórium  2  pályázati eljárást folytatott le. 

A  pályázati célokat 2020-ban is igyekeztünk a tapasztalatokra hagyatkozva, az alapító okiratban 
foglaltaknak és a várható igényeknek megfelelően megfogalmazni. 



A  vírus-veszélyhelyzethez köthető jelenléti oktatást felváltó digitális oktatás megkönnyítésének 
érdekében, a  digitalis  nevelés-oktatással kapcsolatos célok váltak prioritássá, így a pályázatok 
is ennek szellemében kerültek kiírásra. 

Első pályázat 
Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért Kuratóriuma a  10/2020. (V.25.)  sz. 
határozatával döntött a józsefvárosi lakosok illetve józsefvárosi székhellyel rendelkező 
intézmények, szervezetek számára  2020-1.  számú pályázat kiírásáról, melyben 

I.  A  korszerű oktatás-nevelés támogatása, ezen belül 
I/1.  a digitális nevelés-oktatás feladatainak ellátásához informatikai eszközre a józsefvárosi 
lakosok, illetve józsefvárosi székhellyel rendelkező intézmények, szervezetek számára. 

Második pályázat 
Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért Kuratóriuma a  32/2020.  IX.27.) határozatával 
döntött a józsefvárosi lakosok illetve józsefvárosi székhellyel rendelkező intézmények, 
szervezetek számára  2020-2.  számú pályázat kiírásáról, melyben 

I.  A  korszerű oktatás-nevelés támogatása, ezen belül 
1./1. A digitalis  kapcsolattartás, ismeret átadás, digitális nevelés-oktatás és tanulás szakmai 
feladatainak támogatása 
I12. A  digitális oktatáshoz kapcsolódóan a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek, diákok 
támogatása, fejlődésük segítése 
1/3.  Egészséges életmódra nevelés ösztönzése. 

IL A  kerületi szociális és egészségügyi ellátás tárgyi és személyi vonatkozásainak támogatása. 

Ezen területekre összesen  25  db pályázat érkezett be, melyből a kuratórium  21  pályázatot 
támogatott, összesen  4 986 758 Ft  összegben. 

Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért által  2020.  évben nyújtott támogatások 

Támogatott pályázó neve 
Támogatás 

összege 

Ivicz Szőke Mónika 63 000 Ft 

Rozgonyi István Zoltánné 109 999 Ft 

Gebri  Andrea 111 779 Ft 
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Ált. Isk. 373 418 Ft 

Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány 280 000 Ft 

Losonci téri Általános Iskola 265 195 Ft 

Vörösmarty Alapítvány 154 990 Ft 

Varga Andrea  Virág 109 999 Ft 

Setétné Orsós  Anita 109 999 Ft 

Somvirág Alapítvány 207 950 Ft 
Budapest  Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség 150 000 Ft 

Nyári Fruzsina 76 720 Ft 

Nyári  Laura 76 720 Ft 

Egészséges Iskoláért Alapítvány 438 840 Ft 

Vörösmarty Alapítvány 372 000 Ft 



Somvirág Alapítvány 

 

496 510 Ft 

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Ált. Isk. 

 

304 500 Ft 

Losonci Téri Általános Iskola 

 

499 799 Ft 

Matus Tímea Ágnes 

 

187 000 Ft 
Ivicz Szőke Mónika 

 

102 000 Ft 

Deák Diák Általános Iskola 

 

496 340 Ft 

Összesen: 4 986 758 Ft 

A  támogatások felhasználásával a támogatott szervezetek, magánszemélyek a velük kötött 
szerződésnek megfelelően pénzügyileg és szakmailag is elszámoltak. 

Írásbeli beszámoló a támogatások hatásáról, felhasználásáról 

Idei évi beszámolónkat nem tudjuk az eddigiekben 
megszokott tartalommal feltölteni. Vidám közösségi 
jeleneteket ábrázoló fotók helyett nyomtatókról és 
laptopokról kaptunk képeket a támogatott szervezetektől. 
2020-as pályázati kiírásaink elsősorban a COVID-19 
járvány,  ill.  annak a közoktatásban résztvevő tanulók és 
intézmények életére gyakorolt hatására igyekezett 
reagálni, azon belül is a  digitalis  -hibrid,  online  és 
jelenléti-oktatás, valamint a  digitalis  innováció 
kihívásainak kielégítésére. Előbbi igénye inkább a 
magánszemélyek részéről, míg utóbbi az intézmények 
dől érkező pályázatokban jelentkezett. 

A  beszámolók alapján elmondhatjuk, hogy a 
egkülönbözőbb technikai eszközök sok esetben nem 

egyszerű fejlesztési célokat szolgáltak.  A  nehéz sorsú 
gyerekekkel együtt dolgozó pedagógusok egyértelműen 
állítják, hogy egy-egy táblagép tanulóknak való 
kölcsönadása motiválja, végső soron a diákok 
lemorzsolódásának kockázatát csökkenti. Mindezeken 
felül természetesen maguk az intézmények is szinte 
azonnal üzembe helyezték a laptopokat, projektorokat, 
ezzel is mérsékelve a digitális eszközök sokszor égető 
hiányát. Ezzel a támogatással néhány helyen lehetővé 
vált, hogy olyan fontos, a pedagógiai programokat 
kiegészítő elemeket tudjanak érdemben beemelni az 
oktatásba, mint az etikus, tudatos is biztonságos 
internet használat. 



A  gyerekek nagy érdeklődéssel vették kézbe a Bee Bot 
méhecskét, valamint a szintén a robotika témakörébe 
tartozó, a mikro:bit nevű eszközt. Ezekből a digitális 
eszközökből sikerült többet is beszerezni 

A  különböző eszközök beszerzésének 
támogatásán túl, alapítványunk szociálisan 
hátrányt szenvedő tanulók iskolai időn túli 
sport tevékenységének finanszírozását is 
vállalta eseti jelleggel. 

(Iviez Márk  2021  évi egyesületi tagdíjának támogatása a 
4Trainerz SE  US  csapatában) 

Az alábbiakban pedig egy példa a 2020-ban két alkalommal kiírt pályázatainkra érkezett 
beszámolókból 

Losonci téri Általános Iskola 
A  Karácsony Sándor Közalapítvány digitális eszközökre kiírt pályázatán a Losonci Teri Általános 
Iskola három tanítási eszköz beszerzésére nyert támogatást. 

„A  pályázat megírásakor szem előtt tartottuk az új kerettanterv követelményeit, és annak 
megfelelően olyan eszközöket választottunk, melyek iskolánkban még nincsenek,  de  ismeretük, 
használatuk követelmény. 



A  harmadik beszerzett eszköz a MirrorScreen vezeték nélküli 
adapter lehetővé teszi, hogy a tanuló/feladatokat, produktumokat 
projektor segítségével kivetítsük, hogy az egész osztály láthassa. 
A  Losi  KIP-es  munkaközössége törekszik arra,  bogy  a  KIP 
foglalkozásokat össze tudja hangolni a  kor  digitalis  kihívásaival. 
Ezért kifejezetten nagy segítség a  KIP-es  tanórák végén tartandó 

produktum bemutatásánál,  ha  kivetíthetővé válik a diákok elkészített munkája." 

A  támogatott magánszemélyek és szervezetek nevében is köszönjük a Józsefvárosi 
Önkormányzat támogatását, mely segítette a hátrányos helyzetű gyermekek mindennapi 
tevékenységét melyre a pályázók a támogatás nélkül nem lettek volna képesek és lehetővé 
tette' számunkra az alapító által meghatározott célok megvalósítását. 

Budapest, 2021.  május  10. 

Koscsóné Kolkopf Judit 
kuratóriumi elnök 

Záradék 
A  Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért közalapítvány kuratóriuma a  2020.  évi 
szöveges beszámolót a  8/2021. (V.19.)  számú határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2021.  május  19. 

Koscsóné Kolkopf Judit 
kuratóriumi elnök 
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