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Budapest Józsefvárosi Onko rmány zat
Képviselő.testiilete számár a

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testtileti ütés időpontj a:2016. szeptembeľ 8. l ...'. sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a 2016. évi alapítványi pályázatok elbíľálásáľa
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeméĺyezi tr
Emberi Eľőfoľľás BÍzottság véleményezi tr

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

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság lazEmbeľi Erőfoľľás Bizottság javasolja a Képvi-
se l ő -te stiil e tnęk az e l oteri e szté s me gtár gy alásćtt.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Józsefrĺíľosban mĺĺködő onszerveződő közösségek, továbbá múvészek és sportolók pályá-

zati ttlmogatástnő| szőIő 712016. (III.03.) önkormányzati renđęIet (a továbbiakban: Rendelet)

értelmében a Képviselő-testtilet minden évben a költségvetésben keretösszeget hatéroz meg,
palytzati alapot hoz Iétre, amelybőt a kozhasznű tevékenységet folytató szervezetek, egyhér

zak, spoľtegyesületek, nemzetiségi önkormányzatok, illetve tehetséges magánszemélyek tevé-

kenysé ge, munkáj a támo gathatő .

Aziđei évre vonatkozőan a Képviselő-testület a2016. évi költségvetésľől sző|ő 112016' (II.

04.) ĺinkormźnyzati rendeletben a2, a|apítványok részére kiírt civil pá|yázatttmogatásźna2
millió forintot kiilönített el.

A2016. évi2' civilpá|yazatok2016.június 01. napján kiírásra kerültek. A polgáľmester az

Embeľi Erőfonás Bizottság 8712016, (VI.01.) szálmihatáľozatában foglalt javaslat Íigyelembe

vételével döntott apá'|yázati kiírásról és anĺrak l.artalmáĺő|. Az alapitványok részére kiírt pá-

Iytzatbeadási hataľideje 2016. augusztus 15. napjavolt. A f0l6. évi2. civi|pźt|yźzati felhívás

alapján7 kéręlem 3.029.168,- Ft összegben megjelcilt támogatási igény érkezett'
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A civil páIyazat cé|ja a szociális ellátásľól, a kulturális progľamokĺól, valamint az egészség-

ügyi, köznevelési, gyermek és ifiúsági feladatokĺól való gondoskodás, közművelodési, tudo-
mányos, művészeti' a lakosság onszervezodő közösségeit érintő tevékenységek támogatźĺsa,

kiilönös tękintettel az idősekkel kapcsolatos programokta, az esélyegyenlőségre való töľek-
vést segítő tevékenységekľe és a roma felzćlrkőztatást céIző kezdeményęzésekľe. Pźiyázatot az

előbbi célokban megjelölt tevékenységekkelkapcsolatos progľamok, tervek, események meg-

valósítására lehetett benyújtani . Az elszámolható költségek típusai :

a) programszervezési (pľogľamok k<iltségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, tábor-

szervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a spoľtrendezvéwryel összefiiggő bíľói és

oľvosi ügyeleti díjat,
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;
c) eszközbe szerzés, eszkcizfelúj ítás ;
d) rendszeľes testedzési, spoľtolási feltételek biztosítása;
e) kiadványok, elektľonikus és írott szakmai sajtóanyag eloá||itésa;

f) a máshova benyújtandő pálryćnati önĺész;
g) kozhasznú tevékenys é g gel <is szefu g gő költsé gek ;

h) mriködéssel jĺáľó költségek;
i) épület-felúj ítással j aľó költségek.

A támogatásra rendelkęzésre á1ló keretos szeg 2 millió Ft, a páIyćnati kiíľás keretében elnyer-

hető támogatás vissza nem téľítendő támogatás. A páIyázati kiíľás szeľint az e|birźiás során

előnyben ľészesül az a Pá|yáző, ame|y áI\ami, önkoľmányzati tttmogatásban nem részestilt,

nincs szponzotí szeruódése és az oĺtkotmányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet foly-
tat, illetve az aPtiyázó, aki a ptiyazati célokban megfogalmazott fe|ađatokhoz önľészt is biz-

tosít.

A2016' évi 2. a\apitvźnyok részére kiírt civil pá|yázat keretében a kĺjvetkező tź-ŕ.lázatban sze-

replő alapítványok a megjelcilt célra és osszegre nýjtottak be pá|yázatot (a páIyźzatok teljes

tei3eaelńtitten a Humánszo|gá|tatási Ügyosztály Humankapcsolati lrodáján megtekinthető-

ek).

Páiyá.zó neve, címe Páiyánat cé|ja
Igényelt

támogatás
tisszese íFt)

onľész
összege (Ft)

I Moľavcsik Alapít-
vány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

Textil-műhely és Vanoda árnyékolása és

léskondícionáló berendezés felszeľelése 298.858,- Ft rfr.755,- Ft

f. Eľkel Ferenc
Vegyeskar Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirálvi u.26.

50 fős kóľus utazásaazészak-ír Derrybe a City of
Derry, International Choral Competiton fesztiv á|ra

2 0 1 6 októberében (repül őjegy, 60. 00 0'-Ft/fő)
3.000.000,-Ft

1.000.000,-
Ft

2.000.000,
Ft

a
f Nem Adom Fel Ala-

pítvány
1093 Budapest,
Lónvai u.3.

2016 szeptemberében Bereményi Géza est szervezése
a jőzsefvárosi Nem Adom Fel Caféban (Baľoss u.

86.). Előadó 100.000,-Ft; Technika 50.000,-Ft; Kiad-
ványok, hiľdetés 50. 000,-Ft; Vendéglátás 80. 000'-Ft
(40.000.-Ft önrész)

240.000.- Ft 40.000,- Ft

4. Aľs Sacra Alapítvány
1026 Budapest,
Torockó u. 28.

Ars Sacra Fesztivá| keľetében a józsefuárosi Szent
József Plébániában kiállítás szervezése érdekében
eszkcizbeszerzés (képfu g gesztő sínrendszer) 1 5 0. 0 0 0'-

Ft

150.000,- Fr 0,- Ft

5. Jóľavaló Tanácsadó
és Segítő Alapítvány
1085 Budapest,
Pál u' 6.

P źiy aorientttció s vizsgálat és tanácsadás általános
iskolában v égzős diákok szźmára. Irodaszerek
12.000,-Ft; pźůyavá|asztási munkatársak bére 20 fő
100.000,-Ft; Egyszeľűsített foglalkoztatás díja + járu-

lékok 128.31O.-Ft

f40.310,-Ft 360.000,- Fr
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Páiyá.ző neveo címe Pá|yázat cé|ja
Igényelt

támogatás
ässzese (Ft)

onľész
ässzege (Ft)

6. Magyaľ Embeľi Jog-
védő Központ Alapít-
vány
1085 Budapest,
Baross u. 28.

Bérleti díj kifizetése (Baross u. 1 l8. önkormányzati
tulajdonú bérlemény, 6 hónap 697.578,-Ft) 300.000'-
Ft; Szűrovizsgálatok éľdekében igénybe vett kĺilső
szakétők díjazása(6 hónap820 óra*2.500,- Ft)
300.000.-Ft

600.000,- Ft 397.578,-Ft

7. KůiIső-Józsefvárosi
Refoľmátus Diakóniai
Alapítvány
1089 Budapest,
Kőľis u. 13.

Prágai kirándulás (buszköltség) 360.000'-Ft; Idősek
Napj a szeptemberben (étkezés, aj ándék) 4 0' 0 00,-Ft;
C saládok szźtmźtr a egynapos kirán dulások szervezése
(belépők, étkezés) l 00.000'-Ft

500.000,- Ft 0,- Ft

II. A beterjesztés indoka

A Rendelet 4. $ (6) bekezdése éľtelmében a benyújtásihatáriďo |ejártat követő legfeljebb 30

nap alatt (elen ęsetben 2016. szeptember 15-ig) el kell bírálni apáLytuatokat. A Magyaľor-

szágheIyí önkoľmĺányzatairő| sző|ő 2OI1. évi CLXXxx. töľvény 42. s 4. pontja alapjźn az

alapítvanyok támogatása a Képviselő-testtilet nem átllházhato hatásk<jre. A nem a|apítvttny

által benyújtott páIyazati kéľelmek támogatásáról az Emberi Erofonás Bizottság javaslata

a|apján a polgármester dönt.

III. A dłintés céljao pénzügyi hatása

Jelen előteľjesztésben ismęľtetett indokok' tényállás alapján indokolt az aLapítványok támoga-

tásár a vonatko Zó dĺjnté s me gho zata|a.

Apźt|yénati <lsszegek a2016. évi költségvetésľől szőIő 112016. (II. 04.) önkormźlĺyzati rende-

letben, a műkodési cé|tarta\ékon, 11107-01 cím céltartalékain biztosítottak, atźtmogatási ĺjsz-

szegek átcsoportosítása indokolt a l 1105 címľe, mely egyszeri kiadást jelent.

IV. JogszabáIyi kiiľnyezet

A Józsefuarosban mfüödő onszewęzodő kozösségek, továbbá muvészek és spoľtolók pályá-

zati tćĺmogatásérő| sző|o 712016' (I[.03.) önkoľmányzati rendelet 6. $ (1) bekezdése alapjan

aZ egyes pźlyazati kéľelmek támogatásźról _ a közĺisségi célú alapítványi forrás átadása kivé-

telével - azĘmberi Erőfoľrás Bizottság javaslata a|apján a polgármester dĺjnt. A Magyaroľ-

szág he|yi önkoľmányzatairo| sző|ő 2011. évi CLXXxx. törvény 42' s 4. pontja alapján az

alapítvtnyoktérnogatćlsaaKépviselő-testületnemátruhźzhatóhatásköľe.

Kérem az a|źbbí hatfu o zati j avaslat elfo gadás át.
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Ha.rÁnoz.ł.ľI JÁ'vASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a 20|6. évi 2. civil pályázatkeretébeĺ az a|ábbi Alapítvanyokat a ktivetkező célok meg-
valósítása érdekében az aLábbi összegekkel támogatja:

Páiyáző neve, címe Páiyáuat cé|ja támogatási
összep

I Moľavcsik Alapítvány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

Textil-műhely és Varroda źrnyéko|źtsa és légkondicionáló
berendezés felszerelése

290.000,- Ft
felhalmozás

2. Eľkel Feľenc Vegyeskaľ
Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirálvi u.26.

5 0 fős kórus utazás a az észak-ir Deľrybe a City of Derry
International Choral Competiton fesztiv źůr a 2 0 1 6 októbe-
rében (repülőjegy)

620.000,- Fr
miĺködés

J. Nem Adom Fel Alapít-
vány
1093 Budapest,
Lónvai u. 3.

2016 szeptemberében Bereményi Géza est szewezése a
józsefuárosi Nem Adom Fel Cafeban (Baross u. 86.). Elő-
ađó; Technika; Kiadványok, hirdetés; Vendéglátás

240.000,- Ft
működés

4. Aľs Sacľa Alapítvány
1026 Budapest,
Toľockó u. 28.

Aľs Sacra Fesztivál keretében a józsefv árosi Szent József
Plébániában kiállítás szerv ezése érdekében eszközbeszer-
zés ftépfiissesztő sínľendszer)

150.000,- Ft
miĺködés

5. Jóľavalĺí Tanácsadó és
Segítő Alapítvány
1085 Budapest,
Pál u. 6.

Pályaorientációs vizsgálat és tanácsadás általános iskolá-
ban végzős diákok számźra. Irodaszerek; pźiyavźiasztási
munkatársak béľe; Eryszerűsített foglalkoztatás díja +
járulékok

50.000,- Ft
működés

6. Magyaľ Embeľi Jogvédő
Ktizpont A|apítvány
1085 Budapest,
Baross u. 28.

Béľleti díj kifizetése (Baross u. 118. önkormányzati tulaj-
donú bérlem ény, 6 hónap) ; Szűrővizsgálatok érdekében
igénybe vett ktilső szakétők dijazása (6 hónap)

300.000,- Ft
miĺködés

7. Külső.JózsefváľosÍ Re-
foľmátus Diakĺóniai Ala-
pítvány
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Prágai kirrándulás (buszkĺĺltség); Idősek Napj a szeptem-
berben (étkezés, ajándék); Családok szźtmálra egynapos
kirándulások szervezése (belépők, étkezés)

350.000,- Fr
működés

Felelős: polgármesteľ
Hatáľiđő: 2016. szeptember 8.

2. az onkormźnyzat kiadás 11l07-0l cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül a civil
szeÍvęzetek, a|apífuźnyok támogatásacéItarta|ék - önként vállalt feladat _ e|őírźnyzattrőI
2.000 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - ĺjnként vá|Ialt feladat _ működési célú
tiĺmogatások á||aÍnháztartáson kívĹilre e|oírányzatáĺa |.7|0 e Ft-ot, és a felhalmozásí céIu
támogatásoká|IaÍnháZtartásonkíviilree|őirźnyzatźĺaZ9}eFt-ot.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. szeptember 8.

3. felkéľi a polgiíľmestert a hatáĺozat 1. pontja szeľinti tĺímogatási szęľződések a|áírásźľa.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : 20 | 6. szeptember 22.
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4. felkéri a polgĺĺľmestert, hogy a költségvetési ľendelet következo módosításánál a hattno-

zatbarĺ fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő : a költségvetési rendelet következő módosítása

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási IJgyosná|y, PénzÚ;gyi

Ügyosztáty.

Budapest, 2016. augusńus 29'

Törvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyzo
nevében és meebízásából: /
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