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Képviselő.testiilet e számźr a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testiilet a I78l20I1. (IV.7.) szárnlhatźrozatźxal elfogadta Budapest Józsefuarosi
onkoľmĺĺnyzat pá|yáztatási koncepciőját, továbbá megalkotta ,,A Józsefuaľosban miĺködő
iinszewezódő köztisségek, továbbá míĺvészek és sportolók pźiyźzati tźlmogatásźról'' szóló
22l20l1. (N.12.) önkormanyzati ľendeletét. Ennek értelmében a Képviselő-testület minden
évben a költségvetésben keretösszeget hatźroz meg, pźiyźzati alapot hoz |étre, amelyből a
kozhasznű tevékenységet folýatő szervezętek, egyhźzak, spoľtegyesületek, nemzetiségi ĺin-
kormźnyzatok, illetve tehetséges magánszemélyek tevékenysége, munkája támogatható.

Az idei évľe vonatkozőan a Képviselő-testĺilet a 2015. évi k<lltségvetésľől szőLő 6120|5. (II.
20.) önkoľmźnyzati rendeletbęn a nemzetiségi önkormźtnyzatok programjainak tĺĺmogatásáľa
5.807.000.- forintot, az egyhénak, egyhźuí közösségek tevékenységére 6 millió foľintot, spor-
tolók, sportszervezętęk tevékenységre 1,5 millió forintot, illetve a civil szeľvezetek, a|apíNá-
nyok, miĺvészek támogatásáĺa 15 millió forintot o'ľľ::1:^l;," 
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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:20|5.június 25. . sz. napirend

T ár gy z Javaslat a 20 1.5. évi alapítványi pályá zatok elbíľálására

A napirendet ĺyl|tlzáĺt ülésen kell tĺáľgyalni, a hatáĺozatlrendelet elfogadásához egysze-
ťtĺlĘ'no sített szav azattobb sé g sziiksé ge s
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi tr
Emberi Erőfoľrás Bĺzottság véleményezi tr

Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźlmáĺ a:

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságlazEmberi Eľőfoľrás Bizottság javasolja a Kép-
viselő-testĹiletnekazelőteriesztésmeńérsyalását.



A 2015' évi pá,Iyźzatok kiíľását azEmben Erőfoľrás Bizottság 6212015. (IV.13.) szélmílhatá-
rozattxa|javasolta a polgármesternek. A polgármester 2015. április 15-től tettekozzé apáLyá-
zati fe|hivásokat, a páIyźzatok beadási hatarideje 2015. május 15-e volt, kivéve az egyhźni
pźiyázatot, melynek hatríľideje 2015. május 31. A 2015, évi felhívásra spoľt páIyźnatra |3
kérelmet nýjtottak be, az igényelt támogatás összege 2.000.000,- Ft volt, míg a civilpályá-
zatra 42 kérelem érkezett és a támogatási igény 69.3f5.094,- Ft volt. A nemzętiségi pźiyźzati
felhívásra 8 kérelmet nyrijtottak be, és azigénye|ttámogatás 8.102.000'- Ft volt.

A civil páIytzat céIja a szociális ellátásról, a kulturális pľogramokľól, valamint az egé,szség-

ügyi, kĺiznevelési, gyermek és ifiúsági feladatokľól való gondoskodás, közmíivelődési, tudo-
mányos, miĺvészeti, a lakosság onszerveződő közösségeit érintő tevékenységek támogattsa,
külĺjnĺjs tekintettel az idősękkel kapcsolatos pľogramok'ĺa, az esélyegyenlőségre való törek-
vést segítő tevékenységekĺe és a roma fe|zźrkőnatást cé|ző kezdeményezésekre. Pá|yázatot az
előbbi célokban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos pľogľamok, tervek, események meg-
valósításara lehetett benffitani. Az e|számolható koltségek típusai:
a) pľogramszervezési (progľamok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, tábor-
szervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a sportľendezvénnyel összefüggő bírói és

oľvosi tigyeleti díj at,

b) utazási költség, szálláskölts ég, részv ételi díj ;
c) eszközb eszetzés, eszkĺizfelúj ítás;
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása;
e) kiadvĺĺnyok, elektľonikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása;
f) a máshova benýjtandő péiyź.z;atí önľész;
g) kĺizhasznú vagy érdekképviseleti tevékenységgel összefüggő költségek;
h) mtĺködéssel jráľó költségek;
i) épület-felújítással j aró költségek.

A tĺĺmogatásra rendelkezésre álló keretösszeg i5 miiiió Ft, a páIyázati kiírás keretében el-
nyeľhető támogatás ĺisszege pá|yźnatoĺlként legfeljebb 3.000.000 Ft, mely vissza nem téríten-
dő támogatás. A páIyazatí kiírás szerint az elbítáIás során előnyben részesül az a Pźiyźnő,
amely állami, önkormanyzati tálmogatásban nem részesült, nincs szpotuori szerzőđése és az
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az aPá|yázó, aki apá-
Iy azati célokb an me gfo galm azott fe|ađatokhoz önľé szt i s bizto s ít.

A 2015. évi civil pźiyazat keľetében a következó táb|ázatban szereplő a\apitvtnyok a megje.
lölt célra és összegľe nyújtottak be pźlyázatot (a páIyźnatok teljes terjedelmfüben a Humán-
szo|gźitatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodáj án megtekinthetőek).

Páiyáző neve, címe Páiyázat cé|ja

Igényelt
támogatás

fisszege
(Ft)

onľész
fisszege

(F0

javasolt
támoga.
tási tĺsz-
szee G't)

I

Erkel Feľenc Vegyeskaľ
Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirálvi u.26.

Az új évadľa felkészítő kóľustáboľ
szeľvezése (3 nap' augusztus 20-23.) s0
Íő részére. (étkezés: 435.000,-; szźi|ás
345.000,- + IFA 57.000,-; útiköltség:
l 54.000.-) <ĺsszesen 991.000.-

491.000 500.000
350.000.-

2.

Antal Géza Alapítvány
1116 Budapest,
Etele út 28.

A keľületben található Semmelweis Egye-
tem Uľológiai Klinikájának
lapaľoszkópos mĺÍtéteinek eľedményessé-
gének javítása éľdekében HD kameľa
ľendszeľ és Xenon fénvforľás beszeľzése.

3.000.000 0 3.000.000.-



Páiyáző neve, címe Páůyánat cé|ja

Igényelt
támogatás

összege
(FĐ

onľész
összege

(F0

javasolt
támoga.
tási iisz.
szes íFt)

J.

Jézus Táľsasága Alapít.
vány
1085 Budapest,
Mtuiau.25.

t9. Faludi Nemzetkiizi Amatőľ-
Íilmszemle és Fotĺípályázat szervezése,
lebonyolítása. 2015. november 6-10. kö-
zott helyszín: Uránia mozi, Párbeszéd
Hź.za (programszervezési költségek:
3 90.000,-; utazźsi kĺiltség, szállásköltség,
részvételi díj: 60.000; eszkozbeszerzés,
eszközkarbantartás: 250.000,-; kiadvány-
ok, sajtóanyag: 250.000; Uránia mozi
bérleti díi f nap 2 terem: 640.000'-)

1.000.000 590.000 500.000,-

4.

Kapocs l{iúsági onsegí.
tő Szolgálat Alapítvány
1146 Budapest,
ZichyIľldihźlly u. 14.

Legalább 8 mozgatható iľodai munkaál-
lomás kialakítása a MEJOK Alapítvány
telephelyén az MNPIII foglalkoztatást
támogató pľogľam mellett tiĺbbletként
jelentkező segítő szůikségletek ellátása
éľdekében, illetve szolgáltatás jellegű
életviteli tanácsadás, infoľmációs mun-
ka, tanulást segítő tevékenységek. (mun-
kaállomások: 24I.000,-; szakember 7 hó-
nap: 560.000.-: miĺködés: 282.5 10.-

933.510 150.000

300.000,-
felhalmo-

zász
114.000,-
dologĺ:

186.000,-

5.

Megálló Csopoľt AIa-
pítvány
1084 Budapest,
Jôzsefv 49.

Szenvedélybeteg Íiatalok Speciális ok-
tatási Pľogľamja (2 fő taĺźr [matematika,
magyaq töľténelem' angol], heti 10 őrźtban
8 hónapon keresztiil 4.500,- FtJőra:
2.880.000.-)

2.500.000 380.000 300.000.-

6.

Kulcs a Mĺndennapok.
hoz Alapítvány
1087 Budapest,
Szemafor u. 3.

Inkubátoľh áz |étrehozása, műkiidtetése,
kitelepĺiléses pľogľamokkal. (helyiség-
gel kapcsolatos költség: 447.500,.; infor-
matikai eszkozök: 805.690,-; iľodai eszkö-
zok: l69.580,-; elektronikai eszkĺjzök:
33f .230,-; kiteleptiléses programok:
1.788.000,-; jegyköltség: 57.000,-) részle-
tes költsésvetés a oálvázatban

3.000.000 600.000 0r-

7.

Váltó-Sáv Alapítvány
1085 Budapest,
Pźil.2'

Váltó.Sáv Infoľmációs Bázis míĺktiđte.
tése (deviánsok, hátľányos helyzetűek'
fogvataľtottak és szabadultak, va|amint
hozziúartozóik táľsada|mi és munka-
eľő-piaci beĺlleszkedésének támogatá.
sa). (7 hónapra: pľogramvezetó: 420.000,-

; pénzllgyi vezető: 4f0.000,-; szakmai
megvalósítók 3 fő: 939.708,-; irodabéľlet:
700.000'-; rezsi 420.000,-; kommuniká-
ció: 280.000,-; anyagköltség: 280.000'-;
élelmiszer: 1 05.000.-)

2.984.708 580.000 300.000.-

8.

Peteľ Ceľny Alapítvány
1083 Budapest,
Bókay János u. 53.

VIII. keľületi Mentőbĺĺzisuk közmíĺ-
ktiltségeinek ľészfedezete. (éves viz-,
villany-, fűtésszámlák 60%o-os hányada)

1.500.000 218.500 300.000,-



Pályánő neve' címe Páiyázat cé|ja

Igényelt
támogatás

fisszege
(F0

onľész
összege

(Ft)

javasolt
támoga.
tási ösz.
szes íFt)

9.

otthon Segítĺink Ala-
pítvány
1074 Budapest,
Szövetség u.43,UID.

Az otthon Segítünk Alapítvány József.
váľosi Szolgálatának kĺalakítása, tin-
kéntesek képzése. (14 vidéki és 12 bu.
dapesti szolgálat máľ műkiidik. Á.z tin-
kéntesek mentális és gyakoľlati segítsé.
get nyújtanak a családoknak az ottbo-
nukban, kľízisek megelőzése éľdekében.
(1 fő szervező: 203.200,-; előadó |f óra:
72.000,-; laptop: 90.000,-; hirdetés:
42.900,-; utazás.. f5.500,-; étkezés:
22.400,.; anyagköltség: 10.000,. + önkén-
tes munka)

466.000
170.6f5

(cinkéntes
munka)

0r-

10

Magyaľ Embeľi Jogvé*
dő Központ Alapítvány
1085 Budapest,
Baross u. 28.

Onkoľmányzattő| béľelt helyiség béľleti
díja, rezsi és riasztó díja (bérleti díj:
1.01 l.325,- , rezsi és ľiasztó 988.675'-).

2.000.000 0 300.000,-

l1

Vasas Központi Ktinyv-
táľ A|apítvány
1086 Budapest,
Magdolna u.5-7.

Műsoľľal egybektitiitt pódiumbeszélge-
tések közkedvelt míĺvészekkel, 3 alka-
lommal @ánsági Ildikó' Pásztoľ Eľzsĺ,
Vári Eva) (tiszte|etdíj: 315.000,-; plakát,
meghívó: 60.000,-; technikus: 30.000,-;
terembérlet, postaköltség: 60.000,-; hirde-
tés:15.000..)

400.000 80.000 100.000,-

If

Vasas Mĺĺvészegyüttes
Alapítvány
1085 Budapest,
Kőfaragó u. l2.

Eszkiizbesz erzés, előadói díj ak' műkti-
dési ktiltségek. (2 db számítógép, külső
merevlemez beszerzése: 408.000'-; nyom-
tatőbeszerzése: 45.000,-; 2 koncert a Fes-
tetics Palotában: 100.000;karvezetói dij 4
hónap: 480.000,-; ľezsi költségek:
617.000.-)

1.s00.000 150.000 500.000.-

13

Gláseľ Jakab Emlék-
alapítvány
1082 Budapest,
Fráter u.23.IU13.

Nagyszabású fotókiállítás szeľvezése,
ktiziisségi téľ buľkolatának felújítása.
(tervezői, installálási díj: 280.000'-; mar-
keting : 2 8 0. 000,- ; tér|atlł ezetés: 3 2 0. 0 00,- ;

eszközbeszerzés (fotótechnika): f7 0,000,-;
ki ál lítás i tźLb|ák gy ärtása: 6 3 5 . 0 0 0, -, fe lúj í-
tási költség: 38l.000,- míĺk<jdési költség:
342.000 Ft.)

2.308.000 200.000 0,-

t4

Moľavcsik Alapítvány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

Nyitott művészeti műhe|y (548.3 50'-)'
,,Tľauma és test _ kívülľő|? Belĺilľől?'' -
kiállítás és Múzeumok Éjszakája pľog.
ľam (6 1 6.000,-) PsychAra4 m(lvészeti
maľaton és kiállítás (2.3l3.000)' Pszic-
hiátľiai Betegek oľszágos Színjátszó
TaláIkozóján fellépés a Moľavcsik Ala.
pítvány Gubacs Táľsulatával
(1'0 1 8.900'-), Rekľeációs alkotótáboľ
(s88.200.-)

2.899.850 2.r84.600 550.000,-

Az egyhazi páIyźnat célja' hogy a Jőzsefvźnosban múköđő egyházak, egyhźzi szervezetek,
alapítványok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közĺisségszeĺvező, szociális ellá-
tó, kultuľális programszervezo, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifiúsági
felađatolľól való gondoskodásukat.



Külĺjnös tekintettel az idősekkel kapcsolatos programok'ra, az esélyegyenlőségľe való tĺjrek-
vést segítő tevékenységekľe és a ľoma fe|zőlrkőnatást cé|zó kezdeményezésekre, illetve ki-
emelten bozzájźľ:r;J a kerületben található épületállomźny feltĄításźúloz. Az e|szźmolható kĺjlt-
ségek típusai:
a) programszervezési (a programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, táboľ-
szervezési, versenyszewezésí kĺiltségek, ide érťve a sportrendezvénnyel összefüggő bíľói és
orvosi ügyeleti díjat;
b) utazási kĺiltség, szállásk<jltség, ľészvételi díj ;
c) eszközb eszerzés, eszkĺizfelújítás;
d) rendszeres testedzési, spoľtolási feltételek biztosítása;
e) kiadványok, elektľonikus és íľott szakmai sajtóanyag előállítása;
f) a máshova benyújtanďőpá|yźnati ĺinĺész;
g) közhasznú vagy érdekképviseleti tevékenységgel összefüggő kĺiltségek;
h) mfüödéssel jaľó kĺiltségek;
i) épület-felújítással j aľó ktiltségek.

A támogatásra ľendelkezésre álló keretösszeg 6 millió Ft, a pá|yźtzati kiírás keľetében elnyer-
hető támogatás <isszege pá|yźnatonként legfeljebb 500.000 Ft, mely vissza nem térítenđő tá-
mogatás. A pá|yźzati kiíľás szerint az e|birá|ás soriín előnyben részesiil az aPá|yźnó, amely
állami, önkormanyzati tttmogatásban nem részesült, nincs szponzoi szerzóđése és az önkor-
mányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a Pá|yázó, aki a pźiyt'zati
célokban me gfo galm azot| feladatokhoz önľé szt i s bi zto s ít.

A 2015 . évi egyhźni páIyánat keľetében a következ ő tttblázatban szereplő a|apítvtny a megj e-

lölt célľa és összegre nyrijtottak be páIyázatot, melyek épiilet-felújítást is tarta|maznak.

II. A beterjesztés indoka

A renđelet éľtelmében a beadási hataľidőtől szźmĺított 60 napon beltil el kell bírálni apáLyáza-
tokat. A Magyaľország helyi önkormźnyzataíľól szóló 20II. évi CL)O(XIX. törvény 42. s 4.

pontja a|apján az alapítváĺyok támogatása a Képviselő-testület nem źúnŕrazhatő hatáskĺjľe. A
nem alapítvźny áIta| benffitott pá|yázati kéľelmek tiímogatásaľő| azBmbenBrófonáls Bizott-
ság, valamint épület-felújítás esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata
alapján a polgáľmester dtjnt.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

Jelen előterjesztésben ismeľtetett indokok, tényáIlás a|apjtn teszek 6.750,0 e Ft összegben
javaslatot az alapíNźnyok támogatásáta. Kérem a Képviselő-teshiletet,hozza meg döntését a
2015. éví a|apítvanyi páIyázatok tekintetében. A támogatási szeruődés mintáját a rende|et 2.

mel l éklete tarta|mazza.

Pár|yánő neve, címe Pá.tryázat cé|ja

Igényelt
támogatás

összege
(Fr)

vul tĐZ

łisszege
ĺ H.tl

javasolt
támoga.
tási tisz-
szes (Ft)

I

Jézus Táľsasága Alapít.
vány
1085 Budapest,
Máľia utca25.

Családi tábor szervezése a kismagosi tá-
borban. Szállásköltség és étkeztetés bizto-
síLása.

500.000,- 0,-
250.000,-



Apá|yazati összegek a20I5. évi költségvetésről szőIő 612015.(II.20.) önkormányzati ľende-
letben, a mfüĺjdési céltaľtalékon, 1 1 107-01 cím céltaľtalékain biztosítottak, a tánogatási ösz-
szegek átcsopoľtosítása indokolt a 11105 címľe, mely egyszeľi kiadást jelent.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Józsefrarosban mfüö'dő cinszerveződő köztlsségek, továbbá művészek és spoľtolók pá|yá-
zati trímogatrisóról sző|ő 7?17011. (rV.12.) szómú önkoľmĺinyzati ľendelot 4. $ (1) bokezdéso
a|apjan az egyes pá|l1azati kérelmek tálmogatásźrő| _ a közösségi célú alapítvanyi fonás át-
adása kivételével _ az Emberi Erőfoľrás Bizottság, illetve épület-felújítás esetén aYárosgaz-
dálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata a|apjźn a polgáľmester dönt. Alapítvĺányi fonás
źúaďása, továbbá minden olyan támogatás esetén, ahol jogszabźiy atźmogatási đtlntés átruhá-
zásźń megliltj a, a Képviselő-testiilet d<jnt.

A Képviselő-testiilet hatásköre az Mtjtv. 42, s 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kérjfü azalźlbbihatfu ozati javaslatelfogadását.

Hĺ'rÁnoza'ľI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. a20|5. évi civil pá|yźnat keretében 6'500,0 e Ft ĺisszegben az a|ábbi Alapítvanyokat a
következő célok megvalósítása érdekében az a|tlbbi összegekkel támogatja:

Páilyánó neve, címe Pá.Jyánat cé|ja
Támogatási

fisszeg

I

Eľkel Feľenc Vegyeskaľ
AIapítvány
1088 Budapest,
Szentkirálvi u.26.

Az új évadra felkészítő kórustábor szervezése (3
nap, augusztus20-f3,) 50 fő részére

350.000,-
míĺkłidési tá-

mogatás

2.

Antal Géza Ä|apít.
vány
1116 Budapest,
Etele út 28.

A keriiletben található Semmelweis Egyetem
Urológiai Klinikájának lapaľoszkópos műté-
teinek eredményességének j avítása érdekében
HD kameľa rendszeľ és Xenon fénvfoľrás
beszerzése

3.000.000,-
beľuházási
támogatás

Ą

Jézus Társasága Ala.
pítvány
1085 Budapest,
Mĺíria ĺl.25.

19. Faludi Nemzetközi Amatőľ-filmszemle és
F otőpáIyźzat szerv ezése, lebonyolítása 500.000,-

mĺĺktidési tá-
mogatás

4.

Kapocs Ifjúsági Onse.
gítő Szo|gál lat Alap ít-
vány
I 146 Budapest,
Zíchy Mihály u.14.

Legalább 8 mozgatható irodai munkalíllomás
kialakítása a MEJOK Alapítvány telephelyén
az MNPIII fog|a|koztatást támogató program
męllętt tcjbblętként je|entkező segítő szükség-
letek ellátása érdekében, illetve szo|géitatás
jellegű életviteli tanácsadás, infoľmációs
munka, tanulást sęgítő tevékenységek

300.000'-ebből
beruházási
támogatás

114.000.- mÍÍ-
ködési támoga-

tás 186.000.-

5.

Megálló Csopoľt Ala-
pítvány
1084 Budapest,
Jőzsef u.49.

Szenvedélybeteg fiatalok Speciális oktatási
Pľogramja 300.000,-

mííködési tá-
mogatás
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Páł|yánő neve, címe Pá|yázat cé|ja
Támogatási

összeg

6.

Kulcs a Mĺndennap.
okhoz Alapítvány
1087 Budapest,
Szemafoľ u. 3.

Inkubátorh áz létrehozása, műkĺjdtetése, kite-
lepüléses programokkal

0r-

7.

Váltó-Sáv Alapítvány
1085 Budapest,
Pá|u.2.

Váltó-Sáv lnformációs Bź.zis működtetése
(dęviánsok, hátrányos helyzetrĺek. fogvatartottak
és szabadultak, valamint hozzźúartozóik társadal-
mi és munkaerő-piaci beilleszkedésének támoga-
tása)

300.000,-
míĺkiidési tá.

mogatás

8.

Peteľ Cerny Alapítvány
1083 Budapest,
Bókav János u. 53.

VIII. kerületi Mentőbĺízisuk közmiĺköltséeeinek
részfedezete

300.000,-
mĺíktidési tá-

mopatás

9.

Otthon Segítĺink Ala-
pítvány
1074 Budapest,
Sz<jvetsés u. 43. V10.

Az otthon Segíttink Alapítvány Józsefuárosi
Szolgálatának kialakítása, önkéntesek képzése.
(14 viđéki és 12 budapesti szolgálat már műkö-
dik. Az önkéntesek mentális és gyakorlati segít-
séget nýjtanak a családoknak az otthonukban,
krízisek me gelőzése érdekében(

0r-

10

Magyaľ Embeľi Jogve-
dő Központ Alapítvány
1085 Budapest,
Baľoss u. 28.

tnkormány zattő| b ér e|t he lyi sé g bérleti, rezs i,
riasztó dija

300.000,-
műktidési tá-

mogatás

il

Vasas Ktizponti Könyv-
tár Alapítvány
1086 Budapest,
Masdolna u.5-7 

"

Miĺsorral egybekötött pódiumbeszélgetések köz-
kedvelt mrĺvészekkel' 3 alkalommal

100.000,-
míĺköđési tá-

mogatás

t2

Vasas Míĺvészegyüttes
Alapítvány
1085 Budapest,
Kófaragőu.12.

Eszközb eszerzé s, előadó i díj ak' miĺködé s i kö lts é-
gek

500.000'-ebből
beľuházási
támogatás

453.000.-' mű.
ködési támoga-

tás 47.000..

13

Gláseľ Jakab Emlék-
alapítvány
1082 Budapest,
Práter u.f3.|UI3'

Nagyszabású fotókiállítás szewezése, közösségi
tér burkolatának felúj ítása

0r-

T4

Moľavcsik Alapítvány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

Nyitott művészeti műhely, ,,Trauma és test -
kívülről? Belülről?'' - kiállítás és Múzeumok
Ejszakájaprogram' PsychAľt24 művészeti
maľaton és kiállítás, Pszichiátriai Betegek Orszźr
go s S zínj áts ző T a|á|kozój ĺĺn fellép é s a Moravc s ik
Alapítvány Gubacs Társulatával, Rekľeációs al-
kotótáboľ

550.000,-
műkiidési tá.

mogatás

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 20| 5.junius 25.

2. af0I5. évi egyhtni páIyźnat keretében 250.000,- Ft ĺ}sszegben az alábbi Alapítváný a

következő célo k me gvaló sítás a érdekéb en az alźLbbi ĺi s sze g g el táľ.no gatj a:



Páilyáző neve, címe Pályázat cé|ja
Támogatási iisszeg

I

Jézus Táľsasága Alapít-
vány
1085 Budapest,
Mária utcaZí.

Családi tábor szervezése a kismagosi tá-
borban. Szállásköltség és étkeztetés bizto-
sítása.

250.000,-

3, a) az onkormźnyzat kiadás l1107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
egyhźnak, egyhźní közö,sségek működési céltaľtalék _ tĺnként váIIaIt feladat _ e|őirényza-
tźLÍőI250,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105- cím _ önként vál|a|t felađat * kiadás
mfü ĺi dé si célú támo gatás ál l amh ánartásoĺ kívtilre előir źny zatźr a.

b) az onkormáĺyzat kiadás l1107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon beltil a
civil szervezetek, alapítványok tĺámogatása céltartalék - ĺjnként vá||a|t feladat _ előiľany-
zatźrő| 6.500,0e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _ kiadás
mfüödési célú támogatások áI|arnháztaÍtáson kíviilre elokányzatára 2.933,0 e Ft-ot, és a
felhalmozási célú támogatásoká||affiháztaľtáson kívĹilre eIóírźnyzatáła 3.567,0 e Ft-ot.

4. felkéľi a polgármestert a hatáľozat |. és2. pontja szeľinti támogatási szeľződések a|áírá-
sára.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20t5.június 25.

5. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításáná| ahatőĺo-
zatban fo glaltakat ve gye figyelembe.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő :a költségvetési rendelet kcjvetkező módosítása

A diintés végľehajtását végző
IJgyosná|y.

Budapest, 2015.június 1 5.

szerv ezeti erység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, P éĺ:ziigyi
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