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297/2020. (VII. 16.)  

 

 

297/2020. (VII. 16.) sz. KT határozat 

 

a 2020. évi alapítványi pályázatok elbírálásáról 

 

 

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

hogy 

 

1. 1. a 2020. évi civil és kulturális pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő 

célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogatja:  

 

 

 

S

z

. 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 

 

Támogatási 

összeg 

1. 

Rosa Parks 

Alapítvány 

1076 Budapest,  

Szinva utca 2. 1/7. 

Az Alapítvány józsefvárosi Láthatatlan 

Tanodájában pszichodráma csoport 

beindításának támogatása. A 

támogatásból 100 órányi kezelés tudnak 

biztosítani. 

350.000,- 

(működés) 

2. 

Vasas 

Művészegyüttes 

Alapítvány 

1086 Budapest,  

Magdolna u. 5-7. 

A Művészegyüttes üstdobjai műszakilag 

leromlott állapotban vannak. Szállításuk 

csak magas költségen megoldható, ezért 

mobilabb, jobban szállítható 1 pár 

timpani beszerzésének támogatását 

kérik. 

0,- 

3. 

KultDesk Kulturális 

Alapítvány 

1221 Budapest, 

Kereszthegy utca 3. 

Lahmacun rádió 5 hónapos stúdió és 

szerver bérleti költségeire igényel 

támogatást. A támogatással lehetőség 

nyílna a rádió stúdió fejlesztésére, 

kiegészítő burkolás vagy az eszközpark 

modernizációjára. 

344.000,- 

(működés) 

 

4. 

Tündérkert Európai 

Alapítvány 

1086 Budapest, 

Csobánc utca 11. 5/6. 

Józsefvárosi irodájuk bérleti díjának és 

futárszolgálat valamint telefonköltség 

fedezésére kérik a támogatást. 
0,- 

5. 

Vasas Központi 

Könyvtár 

Alapítvány 

1086 Budapest,  

Magdolna u. 5-7. 

Különböző korosztályokat és rétegeket 

megcélzó irodalomnépszerűsítő 

programok megvalósítása a Magdolna 

negyed hátrányos helyzetű 

könyvtárlátogató lakossága számára. 

 

350.000,- 

(működés) 

6. 
Mentőöv 

Gyermekeinkért 

2002 Alapítvány 

Józsefvárosi irodájuk bérleti díjának és 

irodavezetőjének munkabérének 

fedezésére kérik a támogatást. 
0,- 
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S

z

. 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 

 

Támogatási 

összeg 

1086 Budapest, 

Csobánc utca 11. 5/6. 

7. 

Jézus Társasága 

Alapítvány 

1085 Budapest,  

Mária u. 25. 

A Jézus Szíve Templom Musica Sacra 

Kórusának 50 éves jubileumi 

koncertsorozatának, és az ahhoz 

kapcsolódó rendezvény támogatása. 

 

69.000,- 

(működés) 

8. 

Bókay 

Gyermekklinikáért 

Közhasznú 

Alapítvány 

1083 Budapest,  

Bókay utca 53. 

Tour de Bókay kerékpáros családi nap 

szervezése. A támogatásból pólók 

rendelését és fotós költségeit fedeznék. 
0,- 

9. 

Éhező 

Gyermekekért 

Alapítvány 

1081 Budapest, 

Bezerédi utca 13. fszt. 

Hátrányos helyzetű családok segítése, 

részükre táborok kirándulások 

szervezése. 
100.000,- 

(működés) 

10

. 

Nem Adom Fel 

Alapítvány 

1092 Budapest,  

Lónyai u. 3. 

A Zenész beszélgetések tovább 

folytatása három vendéggel (Palya Bea, 

Presser Gábor, Deák Bill Gyula). Az 

egy-egy órásra tervezett, három külön 

alkalomra szóló beszélgetés sorozat 

keretében ismertetnék pályafutásukat, a 

biográfiájukat, ehhez szükséges 

megbízási díjak. 

0,- 

11

. 

Hetedik Kert 

Alapítvány 

1089 Budapest,  

Orczy út 29. 1/14. 

Kulturális és köznevelési tevékenység 

megvalósítása. Kerületi általános 

iskolásoknak népmesékkel és 

hangszerbemutatóval egybekötött 

interaktív előadások szervezése. 

Középiskolákban illetve helyi kulturális 

központokban, a jazz történetének 

témájában tartandó 

koncertbeszélgetések szervezése. 

350.000,- 

(működés) 

12

. 

Somvirág 

Alapítvány a 

Gyermekekért 

1085 Budapest, 

Somogyi Béla u. 9-

15. 

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

alapítványa. A pályázat keretében 

Teljesítménykör projektet indítanak a 6-

7. órában testnevelő tanárok 

irányításával. A támogatásból 

sporteszközök beszerzését bonyolítanák 

le. 

140.000,- 

(működés) 

 

 

2. a 2020. évi egyházi pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő célok 

megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja:  
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S

z

. 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 

 

Támogatási 

összeg 

1. 

Szent József az 

Idősekért Alapítvány 

1082 Budapest,  

Üllői út 40. 2/2. 

A támogatásból idős hívek számára havi 

rendszerességgel tartandó 

klubfoglalkozást, 1 napos zarándoklat 

szervezését valamely Mária kegyhelyre, 

színházlátogatást, ünnepek előtt idős 

tagok részére élelmiszercsomag osztását 

valósítanák meg 

 

280.000, 

(működés) 

2. 

Gláser Jakab 

Emlékalapítvány 

1082 Budapest,  

Práter utca 23. 2/13. 

Teleki téri zsidó imaház 

rendezvényeinek, ünnepeinek 

támogatása, Józsefváros zsidó múltját 

bemutató várostörténeti séták 

megtartása, hozzájárulás az alapítvány 

működési költségeihez. 

350.000,- 

(működés) 

 

 

3. a 2020. évi sport pályázat keretében az alábbi Alapítványt a következő célok 

megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

 

S

z

. 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 

 

Támogatási 

összeg 

1. 
Losonci Alapítvány 

1083 Budapest,  

Losonci tér 1. 

A támogatás összegét teljes egészében 

eszközbeszerzésre kívánják fordítani, a 

Losonci téri Általános Iskola 

eszközkészletét gyarapítanák. 

259.000,- 

(működés) 

 

 

4. felkéri a polgármestert a határozat 1-3. pontja szerinti támogatási szerződések aláírására. 

 

 

5. a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalékot 1.616 ezer Ft-tal megemeli, az 

általános működési tartalék terhére 416,0 e Ft-tal, a tisztségviselők kereteinek terhére 

keretenként 300,0 ezer Ft-tal. 

 

 

6. a) a határozat 5. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési 

cél és általános tartalék” cím működési cél és általános tartalékon belül az általános 

tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 416,0 ezer Ft-ot, a polgármesteri keret 

céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 300,0 ezer Ft-ot, a dr. Erőss Gábor 

alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 300,0 ezer Ft-

ot, a Rádai Dániel alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat – 

előirányzatáról 300,0 ezer Ft-ot és a Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete céltartalék 

– önként vállalt feladat – előirányzatáról 300,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás „11107-

01 Működési cél és általános tartalék” cím működési cél és általános tartalékon belül a 

civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalékra, 
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b) az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím működési 

cél és általános tartalékon belül a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 

programjaihoz támogatás céltartalék előirányzatáról 5.807,0 ezer Ft-ot átcsoportosít 

„11105 Tagsági díjak és támogatások” cím - önként vállalt feladat – egyéb működési 

célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára,  

 

c) az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím működési 

cél és általános tartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék 

– önként vállalt feladat – előirányzatáról 6.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás „11105 

Tagsági díjak és támogatások” cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú 

támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 4.655,0 ezer Ft-ot és az egyéb 

felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 1.345,0 ezer Ft-

ot, 

 

d) az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím működési 

cél és általános tartalékon belül a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék – 

önként vállalt feladat – előirányzatáról 8.616,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás „11105 

Tagsági díjak és támogatások” cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú 

támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 7.850,0 ezer Ft-ot, az egyéb 

felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 350,0 ezer Ft-ot, 

és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 416,0 ezer 

Ft-ot, 

e) az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék cím” működési 

cél és általános tartalékon belül a sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék – 

önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás „11105 

Tagsági díjak és támogatások” cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú 

támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 895,0 ezer Ft-ot, az egyéb 

felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 105,0 ezer Ft-ot. 

 

 

7. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1-3. és 5-6. pont esetében: 2020. július 16.,  

4. pont esetében: 2020. július 31.,  

7. pont esetében: a költségvetési rendelet következő módosítása 

 


