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Budapest Józsefváľosi On koľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület a |78120| 1. (IV.7.) szźtműhatźrozatźlval elfogadta Budapest Józsefuárosi
onkormanyzat ptiyáztatási koncepciőjźĺ, továbbá megalkotta ,,A Józsefuarosban mfüödő
onszeweződő közösségek, továbbá muvészek és spoľtolók páIyźľzati tźĺnogatásáról'' szóló
2212011. (IV.12.) önkormanyzati rendeIetét. Ennek éľtelmében a Képviselő-testĹilet minden
évben a költségvetésben keretĺisszeget hatźroz meg, pá|yázati alapot hoz létre, amelyből a
kozhaszní tevékenységet folytató szervezetek, egyházak, sportegyesiiletek, nemzetiségi ön-
kormćnyzatok, illetve tehetséges magánszemélyek tevékenysége, munkája támogathatő. Az
idei évre vonatkozóan a Képviselő-testület a 20|3. évi költségvetésről szőLő 9120|3. (II. 22.)
cinkoľmĺínyzati rendeletben összesen 7 millió foľintot biztosított a pźiyázatok fedezetéľe. A
nemzetiségi önkoľmányzatok programjainak támogatásáĺa 1 millió forintot, az egyhtuak'
egyhźzi közĺisségek tevékenységére 4 millió forintot, sportolók, spoľtszervezetek tevékeny-
ségre 1 millió foľintot, illetve a civil szervezetek, a|apítvtnyok támogatźsára l millió foľintot
kiilönített el. 
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Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testiileti iilés időpontj a: 2013, szeptember 1 8.

Táľgy: Javaslat az a|apítválnyok 2013. évi pályázatitámogatására

A napirenďet gywzárt ülésen kell tĺíľgyalni, a hatźrozatltendelet elfogadásahoz egysze-
nífuoircs{ęE szav azattobbség sziiksé ges
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatáĺ ozati j av as|at a bizottság számára:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/a Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a
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A 20|3. évi pźiyźaatok kiírását a Humánszolgáltatási Bizottság 14412013. CVII. 15.) számil
hatźnozatával javasolta a polgármesternek. A polgáľmesteľ 2013. július 24-tł5| tette kozzé a
pźiytaati felhívásokat . A pá|yazatok beadási hatĺíľideje 2013. augusztus 22. volt.

II.Indokolás

A ľendelet ételmében a beadási hataľidőtől számítolt 60 napon belül elkellbírálni apźiytua-
tokat.

III. Tényállás

A20|3. pźiyázatok keretében a következő táblázatban szereplő alapííĺányok a megjelölt célra
és összegľe nyrijtottak be pá|yázatot (apáIyázatok teljes terjedelmfüben a Humánszolgáltatási
Ügyosztály Humánkapcsolati Irodájan megtekinthetőek), me|y táblázat tntalmazza a megité-
lendő összegre vonatkozó javaslatot is az egyes pá|yázatok.ĺtál rendelkezésre áIIő pá|yźzati
összegek, valamint a pźt|y ázatok célj anak fi gyelembe vételével.

Egyházipá,Jyá.zatz
A pá|yźzat elsődleges célja, hogy a Jőzsęfvárosban mfüödő egyházak, egyházi szewezetek,
alapítványok támogatźlshoz juthassanak, mely segíti további közösségszewezó, szociális e11á-

tó, kulturális progľamszewező, valamint az egészségtigyi, köznevelési, gyermek és ifiúsági
feladatokĺólvaló gondoskodásukat, kiilönĺis tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokľa,
az esélyegyenlőségľe való törekvést segítő tevékenységekĺe és a roma felzźnkőnatást cé|ző

kezdeményezésekľe, illetvę kiemelten hozzájźlrul a keľtiletben található épületállomany felújí-
tásźůloz.

Civĺl pályázat

A páIyćzat cé|ja a szociális ellátásról, a kulturális pľogľamokĺól, valamint az egészségügyi,

kĺlzncvclósi, gyeľmek és ifiúsági felađatokĺól való gondoskodás, közművelődési, tudományos,
miĺvészeti, a lakosság onszerveződő közösségeit érintő tevékenységek támogatása, ktilönĺls
tekintettel az idősekkel kapcsolatos programok'ra, az esélyegyenlőségre való töľekvést segítő

tevékenységekľe és a roma fe|zárkőnatźst céIző kezdeményezésekĺe.

Ssz. Pá.Jvá.ző neve: Pályánat célja: Igényelt
fisszeg
Gr):

javaslat
(Fr):

1

Külső-Józsefuáľosi Re-
foľmátus Diakóniai Ala.
pítvány
1089 Buđapest,
Kőris u. 13.
Képviselő:
Kovács Dávid Emil

Az Egyháuközség paľĺóki-
ájźnak és kiirnyékének
generális felújítása.
Epületkaľbantaľtáso
-felújítás' bővÍtés' eszkii.
zök beszeľzése.

s00.000 s00.000



Ssz. Páiyánő neve: Páůyánat célja: Igényelt
összeg
Gt):

javaslat
(Fr):

I

Jóľavalĺí Tanácsadó és

Segítő Alapítvány
1085 Budapest,
Pál u. 6, fszt.2.
Képviselő:
Molnĺĺrné Mózsik Erika

Kiizhasznú tevékenységgel
kapcsolatosan felmeľülő
kiiltségek' ezen belůil szak-
embeľek munkadíja.

100.000 60.000

2.

Eľkel Ferenc Vegyeskar
Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirályi u.26.
Képviselő: Dľ. Csęľi Zsőťĺa

Kórustáboľ költségeinek,
szállásdíjának kiÍizetése
(2013. 08.23-26.).

100.000 100.000

a

Vasas Ktizponti Kiinyvtáľ
Alapítvány
1086 Budapest,
Magdolna u.5-7.
Képviselő:
Závotszkv Zo|tánné

Számítőgépasztalok és szé-
kek vásáľlása. 100.000 100.000

4.

Gláser Jakab Emlékala.
pítvány
1077 Budapest,
Wesselényi u. 9.
Képviselő: Mayer Gábor

KiáIlítás szeľvezóse a Telekĺ
téri imaház kĺállító terében.
A kĺállítás a Teleki teľet és

ktiľnyékét mutatja be a II.
világháboľtli előtti időszak-
ban. Rendezvényszeľvezési
ktiltséeek. nvomdaĺ munka.

100.000 60.000

5.

Vasas Művészegyĺittes
Alapítvány
1085 Budapest,
Kőfaragó u.12.
Képviselő: Fodor Tamás

25 db kottatartő állvánv
vásáľlása

100.000 100.000

IY. Jo gszabályi ktirny ezet r ész|etes ismeľtetése :

A Józsefuarosban mfüĺjdő oĺszewezódő közĺjsségek, továbbámavészek és sporto|őkpáIyá-
zati tźmogatásárő| sző|ő 2212011. (tV.12.) számú önkoľmanyzatí rende|et 4. $ (l) bekezdése
a|apján az egyes pźt|yazatí kéľelmek tźlmogatásáról - a kcizösségi célú alapítványi fonás át-
adása kivételével_ a Humánszo|gáItatźtsi Bizottság, illetve épiilet-felújítás esetén aYáĺosgaz-
dálkodási és Pénztigyi Bizottság javas|ata alapjan a polgáľmesteľ dönt. Alapítvanyi fonás
átadása,továbbáminden olyan tánogatás esetén, ahol jogszabá|y atámogatási đöntés átruhá-
zását megÍi|tja, a Képviselő-testiilet d<jnt.

A Humánszolgá|tatási Bizottság és a Városgazďá|kođási és Pénztigyi Bizottsźq2013. szep-
tember 16-i ülésén tárgyalja a nęm alapítványok által beadott pźiyázatokat.

V. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:
Kéľem a Képviselő-teshiletet,hozza meg döntését a2013. évi alapítványi ptůyźnatok tekinte-
tében. Atámogatási szerzőđés mintáját a ľendelet 2. męllékletetarta|mazza.



VI. A diintés célja' pénzůigyi hatása:

^22l20I1. 
(IV.12.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Humánszolgáltatási

Bizottság javaslata a|apjtn az onkoľmźnyzatnak lehetősége van a keľületért tevékenykeđő
szęrv ezetęk, magźlnszemélyek támo gatásćr a'
Apa|yázati összegek a20|3. évi költségvetésről sző|ő 9l20I3.(II. 22.) onkormányzatí rende-

letben, a mfüöđési céItaÍtalékon, 11107-01 cím céltaľtalékain biztosítottak, atámogatási ösz-
szegek átcsoportosítása indokolt a 11105 címĺc.

Kéťükazalábbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Ha,rÁnozĺ'Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a) a f0|3. évi egyházipáIyázatonpá|yáző KĹilső-Józsefuárosi Református Diakóniai Ala-
pítvĺĺný (1089 Budapest, Kőľis u. 13.) azBgyhazkozségpaĺőkiájáĺak és környékének ge-

nerális felújítása, épiiletkaľbantaľtás, felújítás, bővítés, eszközĺlk beszeľzése célok megva-
ló sítása érdekében 5 00. 0 00 Ft, -tal tźmo gatja.

Felelős: polgármester
Határiđó: f0I3. szeptember 1 8.

b) az onkormanyzatkiadźts 11107-01 cím műkĺidési cél és általános tartalékon bęlül az
egyházak, egyhazi közösségek támogatása céltaľtalék _ <inként váIIaIt feladat _ előíráĺyza-
táľól 500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozási
célú átadott p énzeszköz elókány zatára.

Felelős: polgáľmester
Hataľiđő: 2013. szeptember 18.

2. a) a20t3. évi civil pźůyázaton pá|yáző Alapítvanyokat az alábbi célok megvalósítása érdę-

kében az alźbbi ĺisszegekkel támogada:

Pá|yáző neve: Páiyánat célja: támogatási iĺsszeg
Ft-ban:

Jóravalĺó Tanácsadó és

Segítő Alapítvány
1085 Budapest,
Pál u. 6. fszt.2.

Ktizhasznú tevékenységgel kapcsola.
tosan felmeľülő költségek' ezen belül
szakembeľek munkadíj a. 60.000

Eľkel Feľenc Vegyeskar
Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirálviu.26.

Kĺírustáboľ kiiltségeinek' szállásdĹ
jának kifizetése (2013. 08. 23.26.). 100.000

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

Számítőgépasztalok és székek vásáľ.
lása. 100.000



Gláseľ Jakab Emlékala-
pítvány
1077 Budapest,
Wesselényi u. 9.

Kiállítás szeľvezése a Telekĺ téri
imaház kiállító terében. A kiállítás a
Teleki teret és kiiľnyékét mutatja be
a II. világháború előtti időszakban.
Rendezvényszeľvezési ktiltségek'
nvomdai munka.

60.000

Vasas Művészegyüttes
Alapífvány
1085 Budapest,
Kőfaľagó u.12.

25 db kottataľtó állvánv vásárlása
r00.000

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 18.

b) az onkormáĺyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül a civil
szervezetek, a|apíŃźlĺyok támogatása céItartalék - ĺjnként vállalt feladat _ e|őirźnyzatźltő|
420,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - <lnként váLLa|t feladat _ miĺk<jdési célú át-
adotĹ p élue szkoz e|oir źlny zatár a.

Felelős : polgiĺľmester
Határidő: 2013. szeptembeľ 18.

3 . felkéri a polgármestert a határozat 1 . és 2. pontj a szerinti támogatási szerzođések aláítására.

Felelős : polgrĺrmesteľ
}Jatfuidó: 2013. szeptember 30.

4. felkéri apolgérmesteľt, hogy a kĺiltségvetési ręndelet következő módosításánźi ahatfuozat-
ban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármesteľ
Határideő legkésőbb 2013. december 31.

A dtintés végľehajtá sát végző szervezeti egység: HumánszolgáItatásí Ügyo., Pénzugyi Ügyo.

Budapest, 2013. szeptember 10.

polgármester
Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében ésmegbízásából: ť/ ŕĺ( ĺ fl .w-"ł. Wn|ffi, lWMu wÁ@ĺw dr. Mészaľ Erika ĺ
a|jegyző




