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Budapest Józsefvárosi onkoľm á nyzat
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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület a I78l20I1. (IV.7.) számuhatźrozatával elfogadta Budapest Józsefvárosi
onkoľmányzat pá|yáztatási koncepcióját, továbbá megalkotta ,,A Józsefuarosban működő
onszetvezodő közösségek, továbbá művészek és sportolók pá|yázati tźlmogatásáról'' szóló
22l20I1. (IV.12.) ĺinkoľmányzati rendeletét. Ennek értelmében a Képviselő-testülęt minden
évben a költségvetésben keretösszeget hatźtroz meg, pá|yćnati alapot hoz létre, amelyből a
kozhasznú tevékenységet folytató szetvezetek, egyházak' sportegyesületek, nemzetiségi ön-
kormźnyzatok, illetve tehetséges magánszemélyek tevékenysége, munkája támogatható.

Az idei évre vonatkozőan a Képviselő-testtilet a 2014. évi költségvetésről sző|ő 312014. (II.
13.) önkormányzati ľendeletben ĺisszesen 9.7 57 .000 forintot biztosított a pźiyázatok fedezeté-
re. A nemzetiségi önkormányzatok programjainak tźtmogatására 3.757.000.- forintot, az egy-
házak, egyházi közĺisségek tevékenységére 4 millió forintot, sportolók, sportszeľvezetek tevé-
kenységre 1 millió foľintot, illetve a civil szeruezetek, a|apítványok támogatására 1 millió
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Előteľjesztő: Dr' Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés iđőpontj a:Z}I4.június 1 1. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az a|apítványok 2014. évi pályázatitámogatására

A napiľendet nyi|tlzáľt ülésen kell táľgyalni, a hatáľozatlrendelet elfogadásához egysze-
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság szźLmár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/a Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a
Képvi selő -testül etnek az előtęri es ztés me stár gyalását.

forintot külĺjnített el.



További 4 millió forinttal egészült ki az egyházak páIytlzati keľete a polgármesteri és alpol-
gármesteri keľet terhére (2 millió forint polgármesteri, 1-1 millió forint Sántha Péterné és dr.

Sára Botond alpolgármesteri saját keret), mely így összesen 8 millió foľint. Fentiekből látható,
hogy az e|őző éví támogatási ĺĺsszegekhez képest 20T4. évben emelkedtek atámogatási ösz-
szegek.

A2014. évipźiyázatok kiírását a Humánszolgáltatási Bizottság 57/2014. (III. 19.) száműha-
tározatávaljavasolta a polgármesternek. A polgármestet 2014. március 25-tő| tette kozzé a
ptiyázari felhívásokat ' a páIyázatok beadási határideje 2014. ápľilis 25-e vo|t. A nemzetiségi
pá|yźnat esetében - aĺemzetiségi önkormźlnyzatok kérésére _ apźiyázati határidő 2014. má-
jus 1 5. napjtligmeghosszabbításľa kerĹilt.

II. A beterjesztés indoka
A rendelet értelmében a beadási határidőtől számított 60 napon belül el kell bírálni apá|yáza-
tokat.

III. Tényállási adatok
A 2014. évi felhívásra 18 egyhćĺzi pá|ytnat érkezet., és az igényelt támogatás összege
14..703.000,- Ft volt. A sport támogatására l7 kéľelmet nyújtottak be, az igényelt támogatás
ĺisszege 3.204.493,- Ft volt, míg civil pźllyázatta 17 kérelem érkezett és a támogatásiigény
l.679.000,- Ft volt. A nemzetiségipáIyázati felhívásra 9 kérelmet nyújtottak be, és azigénye|t
támogatás 8.224.350'- Ft volt.

A 2014. évi páIyázatok keľetében a kovetkező táb|ázatban szeĺeplő a|apítványok a megjelölt
célra és összegre nyújtottak be pá|ytnatot (apáIyázatok teljes terjedelmükben a Humánszol-
gá|tatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodáján megtekinthetőek), mely taľtalmazza a megíté-
lendő osszegľe vonatkozó javaslatot is az egyes pá|yázato|<rlál ľendelkezésre áI|ő ptiyázati
ös sze gek, valamint a p źiy ázatok c élj ának fi gyelembe vételével.

Egyházi pállyánatz A pźlytzat elsődleges célja, hogy a Jőzsefvárosban működő egyházak,
egyházi szervęzetek, alapítványok támogaÍźshozjuthassanak, mely segíti további kozösség-
szervező, szociális e||tĺő, kultuľális programszervező' valamint azegészségügyi, köznevelési,
gyermek és ifiúsági feladatokľól való gondoskodásukat, különos tekintettel az idősekkel kap-
csolatos pľogramokĺa, az esé|yegyenlőségre való töľekvést segítő tevékenységekĺe és a roma
fe|zźrkőztatást cé|ző kezdeményezésekre' illetve kiemelten hozzájźlru| a keľületben található
éptiletállomány felújításához' Az idei egyházi pźiyźzati kiírás értelmében a ptiyźnat utján
elnyerhető összeg 25%-át az a|ábbi célok valamelyikére kell felhasználni:

- táboroztatts'
- renďezvénymegtaľtása,
- kulturális programok szewezése, lebonyolítása.

Ssz. Pá|yáző neve Páůyá.zat cé|ja Igényelt iisz.
szee (Ft)

javaslat
G'r)

1

Jézus Táľsasága
A1apítvány
1085 Budapest,
Mária utcaZ1'

A 18. nemzetkozi amatőr-filmszemle és
fotőpáIyázat megszervezése az Uránia
Nemzeti Filmszínházban.
Közľeműködő filmes és zsűritagok díja-
zása.390.000,- Ft.
A progľamon ľésztvevők szál|áskĺjltsé-
géhez hozzáĘáru|ás. 40. 000,- Ft.
E szko zb e szer zés, felúj ítás :

200.000,- Fr.
Kiadványok, ręklám és sajtóanyag
nyomdaköltsége: 70.000'- Ft
Terembéľlés, vetítési díjak fizetése:
300.000,- Ft.

1 000.000,- 400.000

2



Civi|pá.Jyázat
A páIyázat céIja a szociális ellátásról, a kulturális programokľól, valamint az egészségügyi,
köznevelési, gyermek és ifiúsági feladatokľólvaló gondoskodás, közmúvelődési, tudományos,
miĺvészeti, a lakosság onszerveződő közösségeit éľintő tevékenységek támogatźĺsa, különös
tekintettel az idősekkel kapcsolatos programol<ĺa, az esélyegyenlőségre való tĺirekvést segítő
tevékenységekĺe és a roma fe|ztrkőnatást cé|ző kezdeményezésekre.

IV. Diintés taľtalmának részletes ismertetése:
Jelen előterjesztésben ismęrtetętt indokok, tényállás alapján teszek javaslatot az a|apítványok
támogatására.
Kérem a Képviselő-testületet,hozza meg dtintését a2014. évi a|apítványi pá|yázatok tekinte-
tében. A támogatźtsi szerzőđés mintáját a ľendelet 2. melléklete tarta|mazza.

Ssz. PáIlyáző neve: ľá|yázat célja: Igényelt
fĺsszeg
íFt):

javaslat
(Fr):

1

Vasas Miĺvészegyiittes
Alapítvány
1085 Budapest,
Kőfaľasó u.12.

1'2 db női mellény és 12 db
alsószoknya elkészíttetése. 100.000 80.000

2.

Cilinder Színház és Iskola
A1apítvány
1114 Budapest,
Fadrusz u. 2.

Bérház szinházi előadás szeľ-
vezése ,,Tetú Rom Családi
Színház,, címmel. 100.000 0

a
J.

Vasas Kozponti Könyvtar
Alapítvány
1086 Budapest,
Magdolna u.5-7.

Mini keverő, mikľofon, mik-
rofonállvány, vetítővászon
beszerzése.

100.000 80.000

4.

Józsefuárosi Zeneiskola
Alapítvány
1082 Budapest,
Nap u. 33.

2 db hegedű vásárlása.

100.000 80.000

5.

Jézus Társasága Alapítvány
1085 Budapest,
Máriau.f5.

Musica Sacra kórus hanshor-
dozőjźnak kiadása.

100.000 80.000

6. Diakóniai Alapítvány
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Geneľációs előadások szerve-
zése a keľületben található
iskolák és szociális intézmé-
nyek bevonásával. Tęręmbér-
lés, eszközszá||ítás, kiađvány
készítése.

100.000 50.000

7.

Kapocs Itúsági onsegítő
Szolgálat Alapítvány
1146 Budapest,
Zichv Mihálv u. 14.

Az a|apítváný látogatő ťlata.
lok részére informatikai háló-
zat bizosítása. Informatikai
eszköz<jk beszerzése. mtĺkö.
dési költsések.

99.000 80.000



V. A diintés célja' pénzügyi hatása:

A2212011. (N.12.) sz. önkorményzati rendeletben foglaltak alapján a Humánszolgáltatási
Bizottság javaslata a|apjźn az onkormányzatnak lehetősége van a kerületért tevékenykedő
szerv ezetek, magánszemélyek támo gatásfu a.

Apá|yázati összegek a20I4. évi költségvetésről sző|ő 312014. (il. 13') ĺinkormányzati rende-
letben, a működési céltartalékon, 1 1 1 07-01 cím céltartalékain biztosítottak , a ttlmogatási ösz-
szegek átcsoportosítása indokolt a 11105 címľe.

VI. Jo gszab ályi kii rny ezet r ész|etes is me ľtetés e :

A Józsefvárosban működő önszerveződő közĺjsségek, továbbá mllvészek és sporto|ők pá|yá-
zati támogatásátő| sző|ő 22lf011. (IV.12.) számú önkormányzati ręndelet 4. $ (1) bekezdése
alapján az egyes páIyázati kérelmek támogatásźtrő| - a közösségi célú alapítványi fonás át-

adása kivételével _ a Humánszo|gá|tatźtsi Bizottság, illetve épület-felújítás esetén aYárosgaz-
dálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata a|apján a polgármester dönt. Alapítványi forrás
tńadása, továbbá minden olyan támogatás esetén, ahol j ogszab á|y a támogatási dontés átruhá-
ztsát me gtl|tj a, a Képvi s elő -testület dönt'

A Humánszo|gá|tatási Bizottság és a Városgazdá|kodźlsi és Pénzügyi Bizottság2014.június
10-i tilésén tárgya|ta a nem alapítványok által beadott páIyázatokat. A Képviselő-testület ha-
tásköľe az Mötv. 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.
Kérj ük az a|ábbi határ o zati j avasl at elfo g ad ás át.

H.ł.rÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) af0l4. évi egyháziptiyázat keľetében aJézlls Társasága Alapítváný (1085 Budapest,
Mária utca25.) azUránia Nemzeti Filmszínházban rendezendő 18. nemzetkozi amatőr-
filmszemle és fotópályázatmegszervezése éľdekében 400.000,- Ft-tal támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: z)I4.június 1 1.

b) az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
egyházak, egyhazi közösségek támogatása céltartalék - önként vállalt feladat - e|őirányza-
táról 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadáS 11105 cím - <jnként vállalt feladat - mrĺk<jdési cé-
|űttlrnogatásokállamháztartásonkívülľeeloirányzatára'

Felelős: polgármester
Határiđó: 2014. iúnius 1 1.



Pályázĺi neve Páł|yázat cé|ja támogatási tisszeg
Ft-ban

Vasas Művészegyüttes
A1apítvány
1085 Budapest,
Kőfarasó u.12.

12 db női mellény és 12 db alsószok-
nya elkészíttetése.

80.000

Cilinder Szinház és Iskola
A1apítvány
1114 Budapest,
Fadrusz u. 2.

Bérház színházi előadás szervezése
..Teát Rom Csalá di Színház,' címmel. 0

Vasas Központi Könyvtáĺ
A1apítvány
1086 Budapest,
Masdolna u.5-7.

Mini keverő' mikĺofon' mikľofonáll-
v ány, v etítőv ászon beszerzése.

80.000

Józsefuárosi Zeneiskola
Alapítvány
1082 Budapest, Nap u. 33.

2 db hegedű vásáľlása. 80.000

Jézus Társasága Alapítvány
1085 Budapest,
Mária v25.

Musica Sacra kórus hanghordozőjźnak
kiadása.

80.000

Diakóniai Alapítvány
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Generációs előađások szervezése a
keniletben talá|hatő iskolák és szociá-
lis intézmények bevonásäva|, Tęrem-
bér-lés, eszkozszá|lítás, kiadvany ké-
szítése.

s0.000

Kapocs Itúsági onsegítő
Szolgálat Alapítvány
1146 Budapest,
Zichv Mihálv u. 14.

Az a|apítványt látogató fiatalok részére
infoľmatikai há|őzat biztosítása. In-
foľmatikai eszközök beszerzése. mű-
ködési költsések.

80.000

2. a) a20I4. évi civil pá|yázat keretében az a|źlbbi Alapítványokat a kovetkező célok meg-
való sítása éľdekében az alábbi cĺ sszegekkel támo gatj a :

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4.június 1 1.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a civil
szervezetek, a|apítványok támogatása cé|tartalék - ĺjnként vállalt feladat - előirányzatárő|
450,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vźi|a|t feladat _ működési célú tá-
mogatásokéi|amháztartásonkívülľee|őirtlnyzatáta.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 20| 4.június 1 1 .

3 . felkéri a polgármestert a hatáľozat I . és 2, pontj a szeľinti támogatási szerződések a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20 I 4, j únius 3 0.



4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításáná| ahatározat-
ban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Hataridő:a költségvetési rendelet kĺjvetkező módosítása

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzugyi
Ügyosztály.

Budapest, z}I4.június 2.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából :

|ŕ-j, )&,kłt. ź.Ę
, a,.ľvĺe{,ár Erika /a|jegyző /
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dĺ. Kbcsis Máté
polgármesteľ l.


